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 مؼدمي ادمفػ

ك ظذ افـبل  افصودق  ؾِّؿ وبورم ؾِّ افؾفؿ وش  احلؿد هلل رب افعودغ ، وص 

 المغ، وبعد:

مـ ـتويب )) افػتووى افعومي ادخترصة(( افتل  ؾفذه هل ادجؿقظي الوػ

 وؾؼـل اهلل ظز وجؾ فإلجوبي ظـفو.

وؿد ؿسؿتفو ظذ رشوئؾ صغرة حتك تسفؾ ؿراءهتو، وال يؿؾ افؼورئ مـ  

 الؿقال والدفي ادبسقضي. 

وـون شبى ـتوبتفو  ـثرة الشئؾي مـ  اإلخقة والخقات ، ظز اهلوتػ و  

ض هلؿ مـ مسوئؾ دم أمقر ظز حسويب ظذ  )افػقس  ْعرم بقك( حقل مو ي 

 ديـفؿ،

ا حتك تـوشى ـؾ افـوس.    ورأيً أن أجعؾفو خمترصة جدًّ

د فؽتوبتفو.  ؾؼؿً مستعقـًو بوهلل تعوػ، مشؿًرا ظـ شوظد اجلم

وأكو دائًًم مـ ظوديت أكـل إذا ؾؽرت دم ظؿؾ بودرت بوفؽتوبي ؾقف وفق  

ظون مو رمر اليوم ويتؿ افعؿؾ صػحوت يسرة، ادفؿ أن أبدأ ؾقف ورس

 بػضؾ اهلل تعوػ وتقؾقؼف.
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صً دم هذه افػتووى ظذ أن تؽقن خمترصة إػ حد ـبر،   ر  وـًم ؿؾً ح 

 بؾ ذـرت افسمال بلشؾقب افسوئؾ أو افسوئؾي.

ومل أتؼقد بؿذهى مـ ادذاهى، وإكًم اخست افراجح مـ أؿقال افعؾًمء،  

 دتقاضعي.ومو رجحف افدفقؾ مـ وجفي كظري ا

 واهلل أشلل أن يقؾؼـو فؾحؼ وافصقاب. 

وؿبؾ أن أكتفل مـ شطقر ادؼدمي أأحى أن أأكقه ظـ أمر ؽويي دم المهقي،  

ؼبؾ  عي صدر مع اتسوع أأؾؼ، وأن ي  أال  وهق أن مسوئؾ افػؼف حتتوج إػ ش 

افرأي وافرأي اآلخر، وأن يـظر دم ـؾ  -افبوحٌ أو ادػتل أو ضوفى افعؾؿ

والؿقال جمتؿعي ودم دفقؾ ـؾ ؿقل: حتك ال يتقهؿ اإلمجوع،  اآلراء

واخلالفأ مـؼقل، وحتك ال يتعصى فرأي بعقـف، وؽره فف وجفتف وحظف 

 مـ افـظر افصحقح.

ؾِّؿ ظذ شقدكو حمؿد. ؾِّ افؾفؿ وش   واحلؿد هلل رب افعودغ، وص 

 أمحد بن حممود آل رجب كتبه

 د بن الوليد.قرية خال - منشأة أبو عمر - الشرقية

 26216112110هاتف/ 
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ت ؿمٙمٖمٜما زماؽمؿ َمٔمكم،  :1س  ضماَمؾ رأت دم اظمٛمام أهنا ؽَمٚمَّ

 همٜمؾ جيب فمٙمٝمٜما أن سمسٚمٝمف هبذا االؽمؿ؟ 

 ، وال أفمٙمؿ فمٙمٝمف ديمٝمًًل.ج: ال جيب هذا

 ؟راسمبةٛمة يمٔمٌم ؽُم هؾ يمِمًلة ا: 2س

ديث: ، يم٘مـ ُيستحب أن سمِمقم ومبٙمف رىمٔمتكم يمٔمٚمقم ضمٛمة راسمبةج: يمٝمس يمٙمٔمٌم ؽُم 

، شظمـ ؾماء»، شمؿ ومال دم ايمثايمثة: شزمكم ىمؾ أذاٞمكم صًلة، زمكم ىمؾ أذاٞمكم صًلة»

 واظمٗمِمقد: األذان واإلوماَمة.

 واؽمتحب زمٔمض ايمٔمٙمامء أن يِمقم ومبؾ ايمٔمٌم أرزمع رىمٔمات. وَمستٛمدهؿ 

 يم٘مـ ؽمٛمده ضٔمٝمػ. شاؿ اهلل اَمرأ صعم ومبؾ ايمٔمٌم أرزمٔمً ضمِ رَ »ضمديث: 

 : َما ضم٘مؿ زمٝمع أَمقال اظمجٛمقن؟3س

 إن ىمان ذيمؽ ظمِمٙمحتف. -ورم أَمره اظمسئقل فمٛمف :أي -ويمٝمف بؾجيقز َمـ ومِ ج: 

 ضم٘مؿ ؽمجقد ايمتًلوة َمـ نمغم وضقء؟َما :  4س

 ، واخلًلف دم اظمسٟميمة واؽمع وؽمائغ.وزمف أومقل ،ز ذيمؽ همريؼ َمـ ايمٔمٙمامءقَّ ج: صَم 

 فمـ ايمقضقء؟ لٕمٛم: هؾ االؽمتحامم يُ 5س

 وأؾمٚمؾ َمـ ايمقضقء.همايمٕمسؾ أفمؿ  :ٕمٛمل إذا ٞمقى ايمُمخص ايمقضقءيُ ٞمٔمؿ، ج: 

ؿ يٗمقم هق زمٟمطمذ َمٗمازمؾ َمارم َمـ وَمـ شمَ  ،: ايمبٙمدية سمبٝمع ايمسقق ألضمد اظمقاؿمٛمكم6س

همام ضم٘مؿ  (،اظم٘مس)وٞمسٚمٝمف  ،ضقن زمّمائٔمٜمؿ يمٙمبٝمع دم ايمسققرِ ٔم  ايمتجار ايمذيـ يَ 

 ذيمؽ؟

  .همٜمذا صمائز َما، ج: إن ىماٞمت هذه هل أرايض ايمدويمة، وسم٠مصمرها يمُمخص

 ، زمممط سمٗمقى اهلل وفمدم ـمٙمؿ ايمٛماس.أيًّما ائزوىمقن ايمُمخص ي٠مصمر هذه يمٙمبافمة صم
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 تٗمسٝمط ؟زمايمذهب ايمذاء َما ضم٘مؿ : 7س

  شال سمبٝمٔمقا ايمذهب زمايمذهب إال ؽمقاء زمسقاء... : »اظمتٖمؼ فمٙمٝمف حديثٙمج: ال جيقز يم

 .وومد أمجع ايمٔمٙمامء فمعم حتريؿ زمٝمع ايمذهب زمايمذهب أو زمايمٖمّمة َم٠مصمًًل 

 .(11/ 11ايمٛمقوي دم ذضمف فمعم َمسٙمؿ ) ف اإلَمامومايم

 هق  ال أفمرف أزمقل ،أٞما خيرج َمٛمل ر َمـ ايمٔمّمق ايمذىمري ،: ايمسًلم فمٙمٝم٘مؿ8س

 ؟دم ايمٝمقم  ةواضمد ةي زمس ىمتغم َمش َمرذ  َمَ  أٞمف  ي، يم٘مـ أسمقومعذ  َمَ  وأ

 .ي خيرج فمٛمد ايمتٖم٘مغم دم ايمُمٜمقةذ  ج: اظمَ 

ايمذي أصازمف  سمٕمسؾ ذىمرك واظمقضعوفمٙمٝمؽ أن  ،هم١من ىمان هذا ضمايمؽ همٜمق ٞمجس 

  .أردت ايمِمًلةوسمتقضٟم إذا  اظمٛمل،

ف َمرض ؽمٙمس رَ ٔم  ويُ  فمٛمد ىمؾ صًلة. زمسٙمس ايمبقل همتقضٟم ا أَما إذا ىمٛمت َمريًّم 

 ٚمٛما اهلل وإياك َمـ ىمؾ ؽمقء .ٙمَّ ؽَم  .ايمبقل زمايم٘مُمػ فمٛمد ؿمبٝمب َمتخِمص

 مو افعؿؾ إذا واؾؼ يقم اجلؿعي يقم ظقد؟: 9س

ـي ممـدة، وصالة اجلؿعي ـػريضي.ج:   افعؿؾ أن كصع افعقد لكف شأ

واطمتٙمٖمقا همٝمام إذا واهمؼ يقم  افعؾًمء دم ادسلفي ؾؼد خلصفو ابـ هبرة ؾؼول:أمو أؿقال  

 :اجلٚمٔمة يقم فمٝمد

ُمؼمط اجلٚمٔمة زمحّمقر ايمٔمٝمد، وال ايمٔمٝمد همٗمال أزمق ضمٛمٝمٖمة وَمايمؽ وايمُماهمٔمل: ال يُ  

 زمحّمقر اجلٚمٔمة.

 (.1)ع زمٝمٛمٜمام همٜمق ايمٖمّمٝمٙمة، وإن ضمرض ايمٔمٝمد ؽمٗمط فمٛمف اجلٚمٔمةمَجَ  ن  وومال أمحد: إِ 

 

                                                      
 .(158/ 1اطمتًلف األئٚمة ايمٔمٙمامء ) (1)
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 ؾ جيقز َمُماهدة َمباراة ىمرة ايمٗمدم؟: ه11س

 ومٝمقد:ٟمرزمٔمة زميم٘مـ ز قٞمٔمؿ، جي ج: 

 .ل فمـ واصمب أو همريّمةٜمِ ٙم  أال سمُ  :األول 

ٙمف فمعم ايمسب أو ٚمِ ر ايمُمخص يمٔمِمبٝمة َمـ أصمؾ همريؼ زمٔمٝمٛمف أو حَت  َتُ   ايمثاين: أال 

 .ايمُمتؿ

طمذ وايمٖمريؼ ايمرازمح يٟم ا،زمٟمن يدهمع ىمؾ همريؼ َمبٙمٕمً  ،ٙمٔمب فمعم َمٗماَمرةأال يَ  :ايمثايمث 

 .ىمؾ اظمبٙمغ

 .ؽمؼم ايمٔمقرة :ايمرازمع 

ٟمرصمق اهلل أال ي٘مقن همٝمٜما ضمرج، ويم٘مـ فمعم اظمسٙمؿ أال همهم١من طمٙمت َمـ هذه اظمحاذير  

 ا فمعم وومتف.٘مثر َمٛمٜما ضمٖماـمً يُ 

 ،ومبؾ ايمُٕمسؾ وزمدأ يٕمتسؾ  -ؽمقاء ايمرصمؾ أو اظمرأة -: يمق سمقضٟم ايمُمخص11س

ؽمقاء ىمان ايمٙمٚمس زماخلْمٟم  همٜمؾ يِمح ايمقضقء أم ال ؟  ، س ايمٔمّمق ايمتٛماؽمقم زمٝمدهوظمََ 

 ؟اأو َمتٔمٚمًد 

ؿمًلفمل فمعم فمدة أزمحاث همٝمٜما، او َمراصمٔمتلج: دم اظمسٟميمة طمًلف زمكم ايمٔمٙمامء، وزمٔمد 

 .ايمقضقء اٞمتٗماضؿ َمـ أي إؾم٘مال أو إفمًلل يدل فمعم ٙمَ س  يَ  ا َمٗمٛمٔمً مل أصمد ديمٝمًًل 

 ،وهق رأي ؽمادسمٛما األضمٛماف ،أن ايمقضقء صحٝمح ومل يٛمتٗمض واطمتٝماري دم اظمسٟميمة 

ٛمة ن اهلل فمٙمٝمٜمؿ وفمعم ىماهمةرضقا  .فمٙمامء أهؾ ايمسُّ
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ـي افتجؿؾ دم الظقود؟12س  : هؾ مـ افسُّ

أ ى ج: كعؿ، ؾؼد روى افشقخون مـ ضريؼ ظبد اهلل بـ ظؿر، أ   طَّوبم ر  ـ  اخل  ر  ْب ؿ  نَّ ظأ

اء   ر  
ًي شم ؾَّ قل  اهللم، (1)حأ شأ و ر  : ي  ول  ؼ  ، ؾ 

دم ـْد  ب وبم اد ْسجم
يْ  ، ظم  اْصس  

و ف قم بمْست ف  ؾ  ، ؾ 
هم ذم ً  ه 

ؾ ْقؽ   قا ظ  مأ
دم ا ؿ  ْؾدم إمذ  ْؾق 

فم  و 
يم ع  ؿأ ْقم  اجلأ قلأ  !ي  شأ ول  ر  ؼ  ـْ ال  : » اهللم ؾ   م 

هم ذم ْؾب سأ ه  ًم  ي  كَّ
 إم

ال   ةم خ  ر 
 .«ق  ف فأ دمم اآلخم

ظذ مو ذـره مـ افتجؿؾ ريض اهلل ظـف أؿر ظؿر  وادؼصقد مـف هوهـو: أن افـبل 

 .فؾجؿعي بحسـ افؾبوس

وإكًم امتـع مـ هذه  ،: ؾؾفذا ؿول فف ظؿر مو ؿول وافظوهر: أن ذفؽ ـون ظودتف 

 (.2)و أو أـثرهو حريرا خوفًص هنو ـوكً حريرً ؾي لاحلأ 

ويأستحى فأْبس افثقوب افبمقض حلديٌ ابـ ظبوس ريض اهلل ظـفًم  )ؿؾً أمحد(:

 .، وهق ؿوبؾ فؾتحسغ«ظؾقؽؿ بوفبقوض مـ افثقوب»مرؾقًظو: 

بؾ طمراؽمان، إذا رأيتؿ ايمرايات ايمسقد ومد صماءت َمـ ومِ »: هؾ صح ضمديث:  13س

 ؟شهم١من همٝمٜما طمٙمٝمٖمة اهلل اظمٜمدي سمقها:ٟم  همَ 

 فمٙمٝمف وؽمٙمؿ.ج: ال يِمح هذا فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل 

شمؿ أشمٛماء  ،ؿ اإلَمام ومٚمت يمٙمرازمٔمةٙمَّ وفمٛمدَما ؽَم  ،َمع اإلَمام اظمٕمرب : صٙمٝمُت 14س

 همٜمؾ صًليت زماؿمٙمة؟ ،زمٔمة همٟممتٚمتٜما وؽمجدت يمٙمسٜمقومراءة ايمٖماحتة سمذىمرت أهنا ايمرا

                                                      
 اء: جـس مـ احلرير.ر  افسِّ   (1)

 .(116/ 8ؾتح افبوري البـ رجى )  (2)
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صحٝمحة، ىمان جيب فمٙمٝمؽ اجلٙمقس، أَما إذا ىمٛمت صماهًًل زماحل٘مؿ  همِمًلسمؽ ج: 

يم٘مٛمؽ أطمْمٟمت همٔمٛمدَما سمٝمٗمٛمت أهنا ايمرازمٔمة ىمان جيب فمٙمٝمؽ أن تٙمس يمٙمتُمٜمد 

 وسمسجد يمٙمسٜمق.

أهنا زمٛمٝمة همغميد أن يذزمحٜما  ،ق زمٚمقيمقدزِ شمؿ رُ  ،: رصمؾ ٞمذر أن يذزمح ذزمٝمحة هلل15س

 فمٗمٝمٗمة، همٜمؾ جيقز يمف ذيمؽ ويسٗمط فمٛمف ايمٛمذر؟

ره ذ  ٞمَ أَما و. ٛمة َمٔمٝمٛمة حمددةألن ايمٔمٗمٝمٗمة ؽُم  :ج: ايمٓماهر أٞمف ال يسٗمط فمٛمف ايمٛمذر زمذيمؽ

 واهلل أفمٙمؿ. .ٔمام وَمْمٙمؼ مل حيددهم

 يمف أن يتٝمٚمؿ؟ -ز فمـ اؽمتٔمامل اظماء دم هذا ايمُمتاء ايمُمديدَج ـ فمَ : هؾ َمَ 16س

، أو ىمان فمٛمده َمرض أو طمًم فمعم ٞمٖمسف اهلًلك ا، فمجًزا سماَم   زَج فمَ  ن  إِ  ،ج: ٞمٔمؿ

همٙمف ايمتٝمٚمؿ وال ي٘مٙمػ اهلل ٞمٖمًسا إال  طمٖمٝمػ همخاف أن َيزيد إن انمتسؾ زمامء زمارد،

 . وهذا ىمٙمف إذا مل يستْمع سمسخكم اظماء ىمام ال خيٖمك.اٜمؽمٔموُ 

 : هؾ سمِمح صًلة احلاومـ يا ؾمٝمخ؟17س

رضة ؿمٔمام وال هق ال صًلة زمح» :ٙمحديثهمايم٘مراهة أَما ج: سمِمح َمع ايم٘مراهة، 

 . واحلاومـ: هق ََمـ يريد دطمقل اخلًلء.، ومها ايمبقل وايمٕمائط«األطمبثان فيداهمٔم

ـ صعم ايمٔمُماء دم مجافمة، وصعم أرزمع رىمٔمات َمَ »: هؾ صح هذا احلديث: 18س

 ؟شل يمٝمٙمة ايمٗمدرد  ىمان ىمٔمَ  :ومبؾ أن خيرج َمـ اظمسجد

 هذا.ج: ال يِمح 

وُمدم ألضمدهؿ أي ؿمٔمام وىمان صائاًم  إذاأٞمف : اٞمتمم زمكم ىمثغم َمـ ؿمٙمبة ايمٔمٙمؿ 19س

 ي ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ؟د  ممسؽ(، همٜمؾ هذه ايم٘مٙمٚمة هل هَ  أٞما) :يٗمقل
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إذا دطمؾ ومل جيد أٞمف ىمان ج: ايمذي أفمرهمف شمازمًتا فمـ ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ 

همٙمٝمٗمؾ: إين  ،وإن اَمرؤ وماسمٙمف أو ؾمامتف»: ، ودم ضمديثشإين صائؿ»ومال:  ،ؿمٔماًَما

 .شصائؿ

 ، وأٞما ال أومقل زمتحريٚمٜما أزمًدا.ـ وماهلا)ممسؽ( همًل أدري َمَ  :َما ومقهلؿأ

 ٞمتٝمجة ايمتٗمقيؿ دم اظمسجد؟َمـ ايمقرومة ايمٝمقَمٝمة  ومْمٔمُت أٞما :  هؾ ُئمد ضمراًَما إذا 21س

ّمٝمع فمعم ىمثغم َمـ اظمِمٙمكم َمٔمرهمة أوومات سٝمهم :يم٘مٛمف يٛمادم ايمقرع ،ج: يمٝمس ضمراًَما

 ً٘ما يمألهمراد.ٙم  ٝمس َمِ واظمسجد زمام همٝمف يم .ايمِمًلة وَمٔمرهمة ايمتٗمقيؿ

يمق أن ايمرصمؾ يمبس ضمذاء اظمرأة دم  :ٖمادها: هٛماك همتقى أرؽمٙمٜما رم زمٔمّمٜمؿ َمُ 21س

همام  !!ي٘مقن ومد سمُمبف زمايمٛمساء وهق َمٙمٔمقن وهمٔمٙمف حمرم -همر نمغمهام يمٔمدم سمقامَّ احلَ 

 ايمرأي؟

 .ف وال هق ضمرام أزمًدابُّ َُم ف سمَ ج: هذا سم٘مٙمػ وسمٛمْمع ال ومٝمٚمة يمف، ويمٝمس همٝمام ذىمرسمَ 

سف يمٙمرصمال أو ايمٛمساء فمعم ب  م( جيقز يمُ امَّ ع دم اخلًلء)دورة اظمٝماه، أو احلَ ِض ء وُ همٟمي ضمذا 

 .ضمد ؽمقاء

دت يمق ىمتبت همٝمٜما رؽمايمة َمستٗمٙمة دِ ا، وووَمسٟميمة ايمتُمبف هذه نمالم ايمبٔمض همٝمٜما صمد   

 ٞمسٟمل اهلل ايمتٝمسغم. ،زمكم ضمٗمٝمٗمة األَمرأضمتك 

ث ايم٘مبغم د  َح ؾ واظمُ ٛمٜما ايمُمٝمخ ايمٖماضس  : َما ايمرأي دم األضماديث ايمتل حُيَ 22س

 ،حمٚمد ٞماس ايمديـ األيمباين :ايمُمٜمغم ايمراضمؾ

 رمحة اهلل فمٙمٝمف؟ 

 .د َمٔمايبفٔمَ بًًل أن سمُ ضٔمٝمػ، وىمٖمك زماظمرء ٞمُ  -دم حتٗمٝمٗمل -ج: ىمثغم َمٛمٜما زمؾ أنمٙمبٜما
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 بؾ األزهر ايممميػ؟ح َمـ ومِ ِمحَّ : َما ايمرأي دم األضماديث ايمتل سمُ 23س

د دم ٗمٙم  إٞمام اظم٠مؽمسة فمعم صمًليمة ومدرها سمُ و ،ػٔم  ح وال ُيَّم ح  ج: األزهر ال ُيَِم 

 ٖمقا همٝمف األضماديث.ٔمَّ األضم٘مام، ويمٝمس يمألزهر َمرصمع صححقا أو َض 

صمٛمد َمٌم  طمغم أصمٛماد َمٌم» :َمثؾ :دم همّمؾ صمٝمش َمٌم : هؾ صح ضمديث24س

 ؟شهؿ دم رزماط إلم يقم ايمٗمٝماَمة» :أو ش 

ه همٝمام فمٙمٚمت ، أومقل هذا زمٔمد زمحث ؾمديد دم هذ ج: ال يِمح دم ذيمؽ ضمديث

 اظمسٟميمة.

وأٞما ال  ،: هؾ جيقز أن أذىمر ضمديًثا فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ26س

 أفمرف صحتف؟

 ج: هذا ال جيقز زمحال َمـ األضمقال.

 : ومرأت ضمديًثا همٝمف  أن ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ27س

َ »َمر زمسٔمد وهق يتقضٟم، همٗمال:   ومال: أدم ايمقضقء ش  !ف يا ؽمٔمد؟َما هذا ايمّسَّ

 ش. ٞمٔمؿ، وإن ىمٛمت فمعم هنر صمارٍ » همٗمال: ؟!فَسَ 

 همٜمؾ يِمح هذا احلديث؟

ل زمـ فمبد اهلل ٝمَ ٝمٔمة، فمـ ضُم ازمـ هلَ   تفد زمروايرَّ ٖمَ سمَ  :اج: هذا ضمديث ؽمٛمده ضٔمٝمػ صمد  

 .اهمرئمَ اظمَ 

 .دم ايمممئمة اإلساف َمٛمٜمل فمٛمفألن  :همِمحٝمح اهٔمٛمَمأَما  

 :ومال يمف وأشمٛماء ىمًلَمف َمع ؿمٖمؾ ،ئمٛمل ةؿمٖمٙم ة،أب فمٛمده زمٛمت صٕمغم ،: يا ؾمٝمخ28س

  :رد ايمْمٖمؾ أو أزمقه وومال (أصمقزك زمٛمتل)

 هؾ يٗمع ايمزوج؟ (ضمٛما َمقاهمٗمكم)إأو  (وأٞما َمقاهمؼ)
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  (، ؽصمتُ وَّ زَ )زمذىمرها يمٝمس همٝمٜما  ج: هذه ايمِمقرة ايمتل سمٖمّمٙمَت 

ي٘مقن  الؿ ـ شمَ همٚمِ  وال صداق زمؾ هق فمبٌث،ؿ ؾمٜمقد ويمٝمس شمَ ،  زواصمٜما ٙمُت بِ ومَ وال )

 هذا زواصًما.

 ٘مذب؟ويم٘مٛمف ال يَ  ،أن اظم٠مَمـ يّسق ويزين ورد ضمديث همٝمف : هؾ 29س

، ش ٞمٔمؿ»همٗمال:  ؟اهؾ ي٘مقن اظم٠مَمـ ؾمحٝمًح   :وهمٝمف ،ورد زمذيمؽ ضمديثٞمٔمؿ،  ج: 

، همٗمٝمؾ: يا رؽمقل ش ٞمٔمؿ»ٗمال: هم همٜمؾ ي٘مقن اظم٠مَمـ ؽمٝمئ اخلٙمؼ؟ ،همٗمٝمؾ: يا رؽمقل اهلل

همٜمؾ ي٘مقن  ،، همٗمٝمؾ: يا رؽمقل اهللش ٞمٔمؿ»ٗمال: هما؟ همٜمؾ ي٘مقن اظم٠مَمـ صمباٞمً  ،اهلل

 .شال»ٗمال: هما؟ ٠مَمـ ىمذازمً اظم

 . صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ال يثبت فمـ رؽمقل اهلل ،يم٘مٛمف ضمديث ضٔمٝمػ

هم١مذا  ،ومد يذٞمب اظم٠مَمـ وئميص ،همٛمٔمؿ ٔمٛمك،أَما َمـ ٞماضمٝمة اظم، هذا َمـ ٞماضمٝمة ايمرواية

 أؿماع اهلل وأطمٙمص زاد إيامٞمف، وإذا فمٍم اهلل ٞمٗمص إيامٞمف.

 ضم٘مؿ صًلة اجلامفمة َمع ذىمر األديمة؟َما : 31س

َمسٟميمة ضم٘مؿ صًلة اجلامفمة همٝمٜما طمًلف همٗمٜمل ومديؿ زمكم ايمٖمٗمٜماء: همٟموصمبٜما ج: 

زمٔمّمٜمؿ، واؽمتحبٜما زمٔمّمٜمؿ، وصمٔمٙمٜما زمٔمّمٜمؿ ذؿًما دم صحة ايمِمًلة، وهذا 

 األطمغم ومقل ضٔمٝمػ. ويم٘مؾ ومقل وصمٜمتف، وسمرصمٝمحل أهنا ؽمٛمة َم٠مىمدة.

 أَما األديمة هماظمٗمام هٛما ال يتحٚمؾ.

ؿمٙمب نمغم  ضمد أوماريب أوصاين فمعموأ أطمرج دم األؽمقاق، ،: أٞما سماصمر َمًلزمس31س

 ٜمؾ جيقز رم أطمذ َم٘مسب رم َمـ َمبٙمٕمف دون فمٙمٚمف؟همسماصمر  همٝمف، أايمذي 



 1 لعامة املختصرةالفتاوى ا   

 

14   

 

 :همٗمد أفمْماك اظمال ووىمٙمؽ زمايممماء :ج: هذا نمغم صمائز يمؽ، همٟمٞمت هٛما وىمٝمؾ فمٛمف

ٟمٞمؽ سماصمر وؽمقف سمٟميت يمف زمْمٙمباسمف زمسٔمر اجلٚمٙمة،  هم١مذا زمؽ سمريد أن سمٔمْمٝمٜما يمف زمظمٔمرهمتف 

 هذا ال جيقز يمؽ إال أن ختػمه.ال،  !أن ختػمهدون ، زمسٔمر ايمٗمْمافمل

وىمٝمػ أَمسح  دم َمٌم(؟ (ذاب))اظمسٚمك  ضم٘مؿ اظمسح فمعم اجلقربَما :  32س

 فمعم اجلقرب؟ وَما َمدة اظمسح؟

 ٜمؿ.وأٞما َمٔم ،وصمقزه زمٔمّمٜمؿ .ع َمـ ذيمؽ ىمثغم َمـ ايمٖمٗمٜماءٛمَ ج: َمَ 

  .واؾمؼمط زمٔمّمٜمؿ أال ي٘مقن طمٖمٝمًٖما وال َمرومًٔما 

 ،ا ظمحؾ ايمقضقءاظمٜمؿ أن ي٘مقن ؽماسمرً . زمؾ فمعم هذا ايمممط اسحيً  وال أرى ديمٝمًًل 

  . ال جيبو ،ً٘ماٝمويٖمّمؾ أن ي٘مقن ؽمٚم .يٕمْمل ايم٘مٔمبكم :أي

صمٙمؽ، وهؾ ىماٞمت طمٖماف اظمٜماصمريـ اَمسح فمٙمٝمف َما سمٔمٙمٗمت زمف رِ » :ومال ايمثقري

 .ش؟!واألٞمِمار إال خمرومة َمُمٗمٗمة َمرومٔمة

 .متسح فمٙمٝمف َمـ أفمعموسمٙمبسف و ،همتتقضٟم ومبؾ أن سمٙمبس اجلقرب :وفمـ ىمٝمٖمٝمة اظمسح

 .ا ويمٝمٙمةواظمٗمٝمؿ يقَمً  ،وأَما َمدة اظمسح همٝمٚمسح اظمساهمر فمعم اجلقرزمكم شمًلث يمٝمالٍ  

 س.ب  وي٘مقن اظمسح َمـ أول ضمدث زمٔمد ايمٙمُّ  

 : هؾ سمِمقم اظمرأة دم همؼمة االؽمتحاضة؟33س

سمِمقم اظمرأة دم همؼمة االؽمتحاضة: همدم االؽمتحاضة خيتٙمػ فمـ دم احلٝمض  ،ج: ٞمٔمؿ

 .تف وضم٘مٚمفدم ؾم٘مٙمف ورائح

 ا.نمغممهفمـ همٜمل ـــ أفمٛمل اظمرأة اظمستحاضة ــ ال متتٛمع فمـ فمبادة وال فمـ مجاع وال  

 أَما احلائض همًل سمِمقم وال سمِمقم وال يٟمسمٝمٜما زوصمٜما وال سمْمقف زمايمبٝمت. 
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 ٛمّمح همقق ايمٖمراش؟يمٙمرومٝمة أن سمُ  يِمح : هؾ 34س

 فمعم ايمٖمراش؟ ٛمّمحٗمرأ فمعم َماء شمؿ يُ سمُ أن ج: سمٗمِمد 

 .د فمـ ايمرؽمقل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ همٝمام فمٙمٚمترِ هذا مل يَ  :أومقل 

وماىمؿ، ال زمٟمس رُ  افمرضقا فمقمَّ » حلديث: :يم٘مـ إن صُمرب وىمان ٞماهمًٔما همًل زمٟمس زمف

[ َمـ ضمديث فمقف زمـ َمايمؽ 2211أطمرصمف َمسٙمؿ]ش زمايمرومك َما مل ي٘مـ همٝمف ذك

 ريض اهلل فمٛمف.

هذا  وزمٔمد .أريد ومٚمٝمص ىمذا :ويٗمقل يمف ،ـ يذهب فمٛمد ايمتاصمرضم٘مؿ َمَ  : َما35س

 ،يمبائع َمـ شمٚمٛمفاض ٖم  ول وايمثاين،  وزمٔمدها يسٟمل فمـ ايمثٚمـ وخُي جيرب ايمٗمٚمٝمص األ

 إن ؾماء اهلل َمرة أطمرى؟ ٙمبائع:شمؿ يٗمقل يم

 . وشمٚمٛمًاج: ال ضمرج دم هذا َما دام ومِمد أن يُماهد ايمسٙمع ويرى اظمٛماؽمب يمف ؾم٘مًًل 

ّمٝمع أوومات همٜمق ي ،د أن يتسعم وجيرب ويمٝمس دم ٞمٝمتف ايممماء َمـ األصؾَِم ومَ  ن  أَما إِ  

ايمٛماس وئمْمٙمٜمؿ وجيرب ؽمٙمٔمٜمؿ زمدون ٞمٝمة ايممماء وال همائدة هلؿ دم ذيمؽ، همتٙمؽ ٞمٝمة 

 .اال ؾمؽ أن هذا َم٘مروه صمد  و ،ؽمٝمئة

 هماألَمر يرصمع يمٛمٝمتف، ويرصمع يمٛمٓمام صاضمب اظمحؾ وٞمٓمرسمف دم ايمززمائـ. 

 : هؾ صح يمديؽ ضمديث دم ايمٛمقم فمعم ايمبْمـ؟36س

خٛما اظمحدث ايم٘مبغم َمِمْمٖمك زمـ ج: ال يِمح ضمديث دم هذا ايمباب، وؽمٚمٔمت ؾمٝم

 ثبت دم ايمٛمٜمل فمعم ايمبْمـ ضمديث.ال يَ  :ايمٔمدوي يٗمقل

 ،ؿٙمَّ أن يرهمع صقسمف زمايمت٘مبغم،  ضمتك ؽَم  ِز َمام َمـ ايمسجقد وٞمَ ع اإلهمَ : رَ 37س

 ؟يٖمٔمؾ م َماذاأٜمؾ ئمٝمد ايمِمًلة هم ،وايمٛماس ؽمجقد

 يسجد يمٙمسٜمق.شمؿ يتُمٜمد،  شمؿ طمرى، أزمايمت٘مبغم َمرة  ايمِمًلة ج: يدطمؾ دم
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ر دم صقرة زمِ د  ؾ دم صقرة ؾمٝمْمان، وسمُ بِ ٗم  إن اظمرأة سمُ »َما صحة ضمديث: : 38س

 ؟شد َما دم ٞمٖمسفرُ هم١من ذيمؽ يَ  :أهٙمف ؾمٝمْمان، هم١مذا أزمٌم أضمدىمؿ اَمرأة همٙمٝمٟمِت 

 يم٘مٛمف َمـ ؿمريؼ أيب ايمززمغم فمـ صمازمر، ،ج: أطمرصمف َمسٙمؿ دم صحٝمحف

 ٝمٔمة وومد فمٛمٔمـ أزمق ايمززمغم دم ىمؾ األؽماٞمٝمد ومل يٌمح  إال دم ؽمٛمد همٝمف ازمـ هلَ  

 .وهق ضٔمٝمػ، ويمف ؾمقاهد همٝمٜما ىمًلم

إطمراج َمسٙمؿ يمف، وأن يمف  ضمجتف ِمححف ؽمت٘مقن ؽمٝم أن وصمٜمة ََمـ   احلاصؾهم 

 ؾمقاهد.

ُٝمٔمٙمف ويّمٔمٖمف ؽمت٘مقن فمٛمٔمٛمة أيب ايمززمغم ، ال ؽمٝمام ومل يٌمح إال دم ؽمٛمد ؽمـ َمَ  ووصمٜمة

 .ويم٘مؾ ٞماومد وصمٜمتف .وأَما ايمُمقاهد ىمٙمٜما همٚمٔمٙمقيمة ،ضٔمٝمػ

 إذا أزمٌم أضمدىمؿ اَمرأة همٙمٝمٟمِت »: ومقيمفهق دم احلديث اظمذىمقر سمٛمبٝمف: ايمذي يمف ؾماهد 

 .شد َما دم ٞمٖمسفرُ هم١من ذيمؽ يَ  :أهٙمف

 .شإن اظمرأة سمٗمبؾ دم صقرة ؾمٝمْمان، وسمدزمر دم صقرة ؾمٝمْمان»أَما ومقيمف:  

 همٟمرى أٞمف َمٔمؾ. ،ليد ايمسائؾ َمٔمرهمة رأاأر ، وإذاهمًل أفمرف يمف ؾماًهدا 

ٙمف ومل يٖمرىمف، همٜمؾ صًلسمف صحٝمحف مل يٕمسو ،ل  ٛمِ صعم دم شمقب زمف َمَ ؾمخص : 39س

   أم ال ؟

: ألٞمف مل وزمف أومقل، ويم٘مٛمف ومد أؽماء .صحٝمحة فمٛمد َمـ ومال زمْمٜمارة اظمٛمل سمفج: صًل

 يٕمسٙمف ومل يٖمرىمف

فمائُمة ريض اهلل فمٛمٜما م اظم٠مَمٛمكم أُ خلًلف واومع زمكم ايمٔمٙمامء دم ٞمجاؽمة اظمٛمل ، و وا 

 ىماٞمت سمٖمرىمف َمـ شمقب رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ.

 



 1 لعامة املختصرةالفتاوى ا   

 

17   

 

يمتدير  دم همؼمة ايمِٔمدة : رج َمـ ايمبٝمتخَت  نجيقز يمٙمٚمتقذم فمٛمٜما زوصمٜما أهؾ : 41س

 ا وَمِمايمح أوالدها ؟ٜمَمِماحل

 ج: دم هذه اظمسٟميمة طمًلف زمكم ايمٔمٙمامء: 

 .ىمٚمرض وٞمحقه :ـ َمٛمٔمٜما أن خترج َمْمٙمًٗما إال يمرضورة ومِمقىهمٚمٛمٜمؿ َمَ  

ز هلا أن خترج ظمِماحلٜما وؾمئقن ضمٝماهتاـ صَم وَمٛمٜمؿ َمَ   م أوهق ومقل  ،لأومق فوزم .قَّ

وال يِمح رء  ؿ. اهلل فمٛمٜميض اهلل فمٛمٜما وىمثغم َمـ ايمِمحازمة ريضاظم٠مَمٛمكم فمائُمة ر

  .دم َمٛمٔمٜما

همٜمق ضمديث ضٔمٝمػ ال   شاَم٘مثل دم زمٝمتؽ ضمتك يٗميض ايم٘متاب أصمٙمف» :ضمديثأَما و

 َيثبت.

 : ظماذا أزماح اهلل زواج ايمٝمٜمقدية وايمٛمٌماٞمٝمة؟41س

صمدت زمٔمض ، وإن وُ (ؽمٚمٔمٛما وأؿمٔمٛما) :ج: األصؾ أن ٞمٗمقل حل٘مؿ اهلل وظما ذفمف

 َمـ َمٔمرهمتٜما. ٘مؿ همًل َماٞمعايمٔمٙمؾ أو احلِ 

وإن ىماٞمقا ومد  ،ايمٝمٜمقد وايمٛمِمارى هلؿ ديـ ؽماموي  ذفمف اهلل ويمٔمؾ ايمٔمٙمة هل أن

م فمٙمٝمٛما أن ٞمتزوج زمايم٘ماهمرات رَّ وضَم  .أزماح اهلل يمٛما أن ٞمتزوج ايمٔمٖمٝمٖمات َمٛمٜمـ ،ضمرهمقه

 إذ ال ديـ هلـ.

ؿمباء هلا فمٚمٙمٝمة صمرى األأ ( ،ؽمٛمة 81تاوزت )  ايمسـ : اَمرأة ىمبغمة دم42س

لم احلامم، وَمـ إال سمستْمٝمع ايمٗمٝمام ووهل اآلن ؿمرحية ايمٖمراش،  ،صمراضمٝمة دم  ايمٗمدَمكم

ىمثر َمـ أـ ايمِمًلة َمٛمذ َمٛمٔمت وومد َمُ  ،ؿ ال سمتٚم٘مـ َمـ االؽمتٛمجاء وال ايمقضقءشمَ 

 ؾمٜمر وٞمِمػ، همام احل٘مؿ ؟
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 ت  ٙمَّ هم١من فمجزت سمٝمٚمٚمت وَص  ،ِمقمج: هلا أن سمستٛمجل زماظمٛماديؾ ايمقرومٝمة وسمتقضٟم وسم

 فمعم ضماهلا.

 َمـ ايمزىماة؟ فملك ؿمايمب ايمٔمٙمؿ ايمممْمَ : هؾ ُئم  43س

 .رصمك ٞمٖمٔمفك إذا ىمان همٗمغًما أو َمس٘مٝمٛمًا، ويُ ْمَ ُئم  ٞمٔمؿ، ج: 

أن ايمُمخص إذا ىمان أَماَمف همٗمغم ٞمائؿ ىمسًلن ال يٛمٖمع  لأال وه ،َمٜمٚمة ةوهٛما يمٖمت 

٘مٛمف ؿمايمب فمٙمؿ وٞمُمٝمط ويدرس طمر يمآهمٗمغم أَماَمف و همّمًًل فمـ ٞمٖمع نمغمه.  ،ٞمٖمسف

 لم.و  لم وأَ و  همًل ريب أن زمذل زىماسمف وصدومتف يمٙمثاين أَ  -وجيتٜمد وخيْمب ويٛمٖمع ايمٛماس

هاب إلم ايمبٝمت يمتٔمزية : هؾ جيقز ايمتٔمزية فمػم اهلاسمػ أو ايمرؽمائؾ، أو ايمذَّ 44س

 ؟(ال فمزاء زمٔمد شمًلث)أهؾ اظمٝمت، وهؾ صح َما ورد أٞمف 

 زمًل طمًلف أفمٙمٚمف. ج: ىمؾ هذا صمائز

 ال يِمح. (ال فمزاء زمٔمد شمًلثَما ورد أٞمف )و 

ىمٛما ٞمرى االصمتامع إلم أهؾ اظمٝمت وصٛمٔمة ايمْمٔمام َمـ » :: هؾ صح ضمديث45س

 ؟شايمٛمٝماضمة

 زمؾ هق ضٔمٝمػ. ،ج: ال يِمح

 طمرج ايمزىماة دم زمٛماء َمسجد؟أُ : هؾ جيقز أن 46س

 .همبٛماء اظمساصمد يمٝمس َمـ َمِمارف ايمزىماة ايمثامٞمٝمة :ج: ال جيقز

))وأمجٔمقا فمعم أٞمف ال ي٠مدى َمـ ايمزىماة  :(213/ 3االؽمتذىمار )ومال ازمـ فمبد ايمػم دم 

وال  ،ى َمٛمٜما َمِمحػُمؼمَ وال يُ  ،ك َمٛمٜما َمسجدبٛمَ وال يُ  ،ـ َمٛمٜما٘مٖمَّ وال يُ  ،يـ َمٝمتدَ 

 ك يمذَمل وال َمسٙمؿ نمٛمل((.ٔمْمَ يُ 
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 م زمايمٗمّماء زمٔمد ايمتقزمة؟زَ ٙم  هؾ يُ  ،ك ايمِمًلة َمدة َمـ ايمزَمـرَ ـ سمَ : َمَ 47س

 .مجاهغم أهؾ ايمٔمٙمؿ م زمايمٗمّماء فمٛمدزَ ٙم  يُ ٞمٔمؿ، ج: 

همٔمؾ. وإال  إن ؾماء َمع ىمؾ صًلة صًلة :ب اظمتٝمّس يمفَس وفمـ ىمٝمٖمٝمة ايمٗمّماء همبَح  

 همَحَسب ؿماومتف ألهنا َديـ فمٙمٝمف.

ة يمف فمعم اظمٛمػم، ورصمقفمف زمٟمن أشمر فمٚمر زمـ اخلْماب وَمٗماؿمٔمة اظمرأ: هؾ صح 47س

 ؟(أصازمت اَمرأة وأطمْمٟم فمٚمر) :ومال

 .ها سمرسمٗملارٔمٝمٖمة، وال أُ ؿمرومٜما ضألن  :ال سمِمحأَمٝمؾ إلم أهنا ج: 

َمة ايمٔمدوي أن اظمرأة وماؿمٔمت فمٚمر زمـ اخلْماب، يم٘مٛمف   ـ ؾمٝمخٛما ايمَٔمًلَّ وومد ضَمسَّ

َضٔمَّػ يمٖمٓمة: )أصازمت اَمرأة وأطمْمٟم فمٚمر( ومال هذا رم فمٛمدَما ٞماومُمت احلديث َمع 

 همّمٝمٙمتف.

ب زوصمٜما زمٟمصمرة فمعم إرضافمٜما يمْمٖمٙمٜمام دم ضمال ومٝمام ْمايمِ : هؾ يمٙمٚمرأة أن سمُ 48س

 ٝمة زمٝمٛمٜمام؟احلٝماة ايمزوصم

َمـ ومال: ال أصمٛمح وزمُمدة يمٗمقل و ج: اطمتٙمػ ايمٖمٗمٜماء دم ذيمؽ فمعم أىمثر َمـ رأي

م ؿمٖمٙمف، أُ ن ايمزواج ومائؿ، وايمزوج يٛمٖمؼ فمٙمٝمٜما ألهنا زوصمتف وأل صمرةٟمسمْمايمب ايمزوصمة زم

 .ايمْمٖمؾ طماصة إلرضاع ةهمًل ديمٝمؾ يٖمرض هلا أصمر

فماًَما(،  15غ فمٚمره)وهلا أخ زمايم ،فماًَما(، وسمريد أن سمتزوج 21: همتاة زمٙمغ ؽمٛمٜما )49س

همٜمؾ يقىمؾ أضمد أفمامَمف  ،ا هلا دم ايمزواجيم٘مٛمف مل يستخرج زمْماومة ؾمخِمٝمة يمٝمِمبح ويمٝم  

 ِمٛمع؟يأو َماذا 
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همام دام ومد واهمؼ  ،ٙمزم أن يقومع هق دم األوراق ايمرؽمٚمٝمةج: زمؾ هق ورم هلا، وال يُ 

وريض فمعم أرض ايمقاومع زمايمزواج، همٙمٜما أن سمقومع هل دون أن سمقيمٝمف أو سمقىمٙمف دم 

 واحلٚمد هلل. ،صمد ايمقرم وواهمؼ وصح ايمزواجٜمٛما وُ همراق ايمرؽمٚمٝمة، األو

وا أوالدىمؿ زمايمِمًلة وهؿ أزمٛماء ؽمبع ؽمٛمكم، رُ َمُ »: هؾ صح هذا احلديث: 51س

 ؟شومقا زمٝمٛمٜمؿ دم اظمّماصمعر  وهمَ  ،وارضزمقهؿ فمٙمٝمٜما وهؿ أزمٛماء فممم

 .زمؾ ىمؾ ؿمرومف ضٔمٝمٖمة ،ج: ال يِمح

ـ داود، فمـ فمٚمرو زمـ ؾمٔمٝمب، فمـ أزمٝمف، ار زمقَّ ي َمـ ؿمريؼ ؽَم وِ َما رُ  :وأضمسٛمٜما ضمااًل  

 .َمرهمقفًما ،دهفمـ صَم 

ار هذا :وهق ضٔمٝمػ ىمذيمؽ    .يمٝمس زمذاك ايمٗمقي اظمٔمروف همَسقَّ

 .ٗمف ازمـ َمٔمكمشمَّ ومد وَ  :هم١من ومال ومائؾ

 .ز همٝمف نمغممهاٚمَ ويم٘مـ نمَ  .ؾمٝمخ ال زمٟمس زمف :أمحد زمـ ضمٛمبؾ  ومالأن زيدك وأَ  :ومٙمت يمف 

زمف فمـ  سمٖمردٗمد فمٙمٝمف ويم٘مـ هذا احلديث اٞمتُ  ،ؾبَ ٗم  همٗمد سمُ  (صدوق:)همٙمق سمقؽمْمٛما وومٙمٛما  

يمٝمس زمذاك ايمٗمقي  :أفمٛمل .يمٝمس زمذاك ايمٗمقي :وهلذا ومٙمت همٝمف :فمٚمرو زمـ ؾمٔمٝمب

وومد اٞمتٗمده ، اظمٔمروف ايمذي يٚم٘مٛمف أن يتحٚمؾ ايمتٖمرد زمخػم ىمٜمذا، وومد اٞمٖمرد زماخلػم

رد ، وفمٛمد ايمتٖمد  ذ ورَ طم  وؽمٙمسٙمة فمٚمرو زمـ ؾمٔمٝمب همٝمٜما أَ  .قم فمٙمٝمف دم سمرمجتفٝم  ٗمَ ايمٔمُ 

 .بقهلاتقومػ دم ومَ يُ 

 .ثبت زمحالوأَما زماومل ؾمقاهد احلديث همتقايمػ ال سمَ  

 ثبت((.روى َمـ وصمف يَ )) يمٝمس يُ : احلديثهذا  قم فمـ ٝم  ٗمَ وومد ومال ايمٔمُ  

 (.167/ 2اٞمٓمر ايمّمٔمٖماء ايم٘مبغم)

 ومد صححف ايمبٔمض زمْمرومف همٜمؾ هلؿ وصمٜمة؟ :هم١من ومال ومائؾ
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 ومٙمت: ٞمٔمؿ، هلؿ وصمٜمة وال ُيٛمَ٘مر فمٙمٝمٜمؿ. 

 ؾ ضمديث ايمراوي إذا سمٖمرد ازمـ ضمبان زمتقشمٝمٗمف؟بَ ٗم  يُ : هؾ 51س

 .همازمـ ضمبان َمٔمروف زمتقشمٝمؼ اظمجاهٝمؾ :ؾبَ ٗم  ج: ال يُ 

 سمقشمٝمؼ اظمجاهٝمؾ.، أفمٛمل ىمًلمها فمعم هذا اظمٛمقال ،قم وازمـ ؽمٔمدج  ايمٔمِ وىمذيمؽ  

  دم زمٛماء َمسجد زمٛمٝمة ايمِمدومة اجلارية فمـ وايمدي؟: هؾ جيقز أن أضع َمااًل 52س

اؽمتٕمٖمار ايمقيمد وسمِمدومف  ايمقايمد اظمتقدمٚمام يٛمٖمع هم :حبتَمس زمؾ هق ،ج: ال زمٟمس هبذا

 فمـ وايمده.

فمعم َماء وأرؾمف فمعم صمدران ايمبٝمت يمْمرد  أ ايمٗمرآن : هؾ جيقز أن أومر53س

 ايمُمٝماؿمكم؟

حلديث:   :د هذا همٝمام فمٙمٚمت، يم٘مـ ىمح٘مؿ إن صُمرب وىمان ٞماهمًٔما همًل زمٟمس زمفرِ ج: مل يَ 

[ 2211أطمرصمف َمسٙمؿ]  شي٘مـ همٝمف ذكوماىمؿ، ال زمٟمس زمايمرومك َما مل رُ  افمرضقا فمقمَّ »

 فمقف زمـ َمايمؽ ريض اهلل فمٛمف َمرهمقفًما.   فمـ

همٜمؾ  ،ـ زمٔمد ذيمؽطمَّ ، شمؿ دَ (ـ ايمسجائردطم  أُ ايمْمًلق يمـ  فمقمَّ ): ومال يمزوصمتف: 54س

 يٗمع ايمْمًلق؟

ز َج فمَ  ن  هم١مِ   ة َمساىمكم،مَم وهل إؿمٔمام فمَ  ،م زم٘مٖمارة يٚمكمزَ ٙم  ج: ال يٗمع ايمْمًلق، ويُ 

 .أيام ةصام شمًلشم

ظما همٝمف َمـ رضر فمعم صحتف وسمبذير   ٟمن يٗمٙمع فمـ ايمتدطمكم همٜمق ضمرامزمحف ٞمِمأو 

 ظمايمف.
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ىماٞمت سمٔمٚمؾ دم وـمٝمٖمة ن اظمرأة إذا إ : يمبٔمض اظمُمايخ يٗمقل همٝمف:  ومرأت َمٗمااًل 55س

ج زو  ألن اظمرأة ال يِمح أن سمُ  :ىمتازًما[، همايمٔمٗمد زماؿمؾ تفمٗمًدا ]ىمتب تٔمٗمدَمٟمذوٞمة، هم

هم١من ايمزاٞمٝمة هل ايمتل  :ج اظمرأة ٞمٖمسٜمازو  اظمرأة، وال سمُ  ج اظمرأةزو  ال سمُ »حلديث:  :اظمرأة

 ؟شج ٞمٖمسٜمازو  سمُ 

 ج: الزمد أن ٞمٖمرق زمكم أَمريـ:

 ىمقن اظمرأة سمقشمؼ ايمزواج ىمٚمقـمٖمة!  :األول 

 ايمثاين: أن ي٘مقن هلا ايمقالية دم ايمٛم٘ماح!

ايمٛمٓمر فمـ اطمتًلؿمٜما زمايمرصمال  ض  وهق صحٝمح، زمٕمَ  ،األول: ال زمٟمس زمف ىمٔمٗمداألَمر هم

 .فَمـ فمدَم

طمًلهًما  ،اجلٚمٜمقر دفمٛم ،ايمثاين: ال يِمح أن سم٘مقن اظمرأة هلا ايمقالية دم ايمزواجاألَمر و

وإٞمام هق َمقومقف َمـ ومقل أيب هريرة ريض  ،أَما احلديث همًل يِمح رهمٔمف يمألضمٛماف، 

 اهلل فمٛمف.

وال  ة،ال سمستْمٝمع أن سمِمقم وهل صمايمس ،: اَمرأة ضماَمؾ دم ؾمٜمرها ايمتاؽمع56س

 هم٘مٝمػ سمِمقم؟ ، زمْمٛمٜماػَم ٘مِ سمستْمٝمع ايمرىمقع وال ايمسجقد يم

ال إب اظمتٝمّس هلا )ٞمائٚمة فمعم صمٛمبٜما أو فمعم ـمٜمرها( ال ي٘مٙمػ اهلل ٞمٖمًسا َس ضَم سمِمقم ج: 

 ؽمٔمٜما.وُ 

ومل أىمـ  ،همٙمؿ أىمـ أومدر فمعم ايمِمًلة ،ك ؾمديدة: يٗمقل ايمسائؾ: ىماٞمت يب مُحَّ 57س

 ؟وىمٝمػ أوميض ايمِمًلة ايمتل هماسمتٛمل ؟زروِ  ٜمؾ فمقمَّ همأومدر فمعم اخلروج َمـ ايمٖمراش، 
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 .يـ دم ذَمتؽٞمف دَ ب اظمتٝمّس يمؽ ألَس وىمٝمٖمٝمتف ضَم  .ٙمزَمؽ ايمٗمّماءيَ  ،ج: ٞمٔمؿ

يمٝمف ، هم٘مان إٔمٙمٝمؽ أن سمستٕمٖمر اهلل وسمتقب هميمٙمِمًلة ىمان طمْمٟم ىمبغًما،  ؽىمر  وسمَ  

 يٚم٘مٛمؽ أن سمِمقم وأٞمت دم همراؾمؽ ضمسب اظمتٝمّس يمؽ.

 : هؾ إذا صعم اظمساهمر اجلٚمٔمة سمِمح َمٛمف؟58س

 يم٘مٛمف إذا صًلها همٜمل صحٝمحة. ج: اظمساهمر ال تب فمٙمٝمف اجلٚمٔمة،

 : هؾ ايمتدطمكم يٛمٗمض ايمقضقء؟59س

 .ج: ايمتدطمكم ضمرام، ويم٘مٛمف ال يٛمٗمض ايمقضقء

م َمـ شمقاهبا ضمتك ال ي٠مذي رَ ـ أىمؾ ايمثقم أو ايمبِمؾ ال يُمٜمد اجلامفمة وحُي  وىمام أن َمَ  

ال  -ـ ؽمٝمجارة ومل سمذهب ايمرائحة َمـ همٚمفطمَّ ـ دَ فمباد اهلل وَمًلئ٘مة اهلل، هم٘مذيمؽ َمَ 

 .جلامفمة وحُي َرم َمـ شمقاهبايُمٜمد ا

 ةصحٝمح  ىمٙمٜما ،احلقائط ؼ فمعمٙمَّ ٔمَ ايمتل سمُ ( 99ك ايمـ )ؽمامء احلسٛم: هؾ األ61س

 م َماذا شمبت؟أ ة،وشمازمت

  ج: احلديث ايمذي مجٔمٜما ىمٙمٜما دم ؽمٝماق واضمد ضٔمٝمػ،

 َما مل يِمح.همٝمٜما و ،همٝمٜما َما صح نمغم أن 

 ؟ هؾ يأستحى االؽتسول يقم افعقد؟ وهؾ ثبً ظـ رشقل اهلل: 61س

ؿد ك ؼ ؾ ظدد مـ وج: أمو اشتحبوبف ؾـعؿ، يأستحى،  وهق ؾمعؾ  ظبد اهلل بـ ظؿر.

ْصد، وابـ ظبد افز، وافـقوي.   أهؾ افعؾؿ اإلمجوع ظذ اشتحبوبف، مـفؿ ابـ رأ

ويأستحى أن يؽقن االؽتسول بعد افػجر، ؾنن اؽتسؾ ؿبؾف جوز ظـد ؾريؼ مـ أهؾ  

 افعؾؿ.
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ثبً، بؾ ـؾ ضرؿف ضعقػي أمو ثبقت ذفؽ ظـ رشقل اهلل   صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾال ي 

ار.  ـًم ؿول افب زَّ

ل ظؾقف دم افبوب ؾمْعؾ ابـ ظؿر مع اإلمجوع ادذـقر.  قَّ  وادأع 

هذا  اا واصٖمً هبَمتٛمع ايمقرم َمـ سمزوجيف او ،م هلا ؾماب يممب ايمدطماندَّ ٗمَ : همتاة سمَ 62س

ؾ هذا اخلاؿمب اظمدطمـ وه ؟همٜمؾ يمٙمقرم احلؼ دم ذيمؽ ،اخلاؿمب زمايمتبذير وايمسٖمف

 ىمػء يمٙمٚمرأة ايمِماحلة ؟

 ، زمؾ يمف أن ُيٌم فمعم االَمتٛماع، يمألب أن يٚمتٛمع َمـ سمزويج هذا اخلاؿمب ،ج: ٞمٔمؿ

 .ويمٝمس هذا اخلاؿمب زم٘مػء يمٙمٚمرأة ايمِماحلة

 يم٘مـ أنمٙمب أهمراد أسسمف  ،م هلا رصمؾ صايمحدَّ ٗمَ : اَمرأة سمَ 63س

اق  ىمام ؽمٙمػزمداية َمـ وايمده ووايمدسمف وإطمقسمف، يم٘مـ  ،أذار هُمسَّ

  ؟ٛمِمح ايمقايمد زمٟمن يٗمبٙمف وال يردههق رصمؾ صايمح، همٜمؾ يُ  

 ؟  ًئان رده ي٘مقن خمْموإ

 ال يمذاسمف هق ،م هلذا ايمقايمد أن ال يٗمبٙمفدَّ ٗمَ ج: ايمٛمِمٝمحة ايمتل سمُ 

ضمدشمت أي طمًلهمات زمكم ايمزوج وايمزوصمة ن وإ . هبؿغمَّ ٔمَ ألٞمف ؽمٝمُ  :وإٞمام يمٔمائٙمتف 

 .ون هلذه اظمُم٘مٙمةيتِمدَّ ـ ست٘مقن فمائٙمة هذا ايمزوج األذار هؿ َمَ هم

اظمرأة أن سمْمٝمع  وفمعم .فمٙمؿ ـ إن رده ورم اظمرأة همٜمق أهمّمؾ يمف والزمٛمتفأهذا ـ واهلل  وفمعم

 ويمٝمٜما دم هذا األَمر.

 ٛمة ايمٖمجر زمٔمد ايمٖمجر؟: هؾ جيقز أن أصقم ؽُم 64س

ز هذا همريؼ َمـ ايمٔمٙمامءج: صَم  ٞمؽ سمِمٙمٝمٜما زمٔمد ؿمٙمقع إ ومال زمٔمض ايمٔمٙمامء:زمٝمٛمام  .قَّ

 يمٗمقيمكم أطمذَت همًل ضمرج فمٙمٝمؽ.. وزمٟمي اايمُمٚمس
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ٛمل ٝموىمؾ ؾمٜمر ئمْم ،ئة أيمػ صمٛمٝمف يتاصمر رم هباا َمِ أفمْمٝمت رصمًًل  يٗمقل: :65س

 همٜمؾ هذا صمائز؟ ،األرزماح أيمٖمكم َمـ اجلٛمٝمٜمات

سارة، همًل ضمرج أن ئمْمٝمؽ ج: هذا صمائز إن ىماٞمت ايمتجارة زمٝمٛم٘مام فمعم اظم٘مسب واخلَ 

ر َما يمؽ وَما ٛمٓمَ ك ايمتجارة ويُ ىمؾ ؾمٜمر أيمٖمكم َمـ اجلٛمٝمٜمات شمؿ دم هناية ايمٔمام سُمِمٖمَّ 

 َمـ اظم٘مسب  واخَلسارة. فمٙمٝمؽ

 ذا ِرزما.همٜم -سارةخلَ واوال فمًلومة يمؽ زماظم٘مسب  ،بَّت اظمبٙمغ ايمُمٜمري يمؽأَما أن ُيثَ  

 ؟، همام احل٘مؿشمؿ اىمتُمػ أٞمف ىمان حمتٙماًم  ،: ؾمخص صعم ايمٖمريّمة66س

 وال يٟمشمؿ.، ج: ئمٝمد ايمِمًلة

 ؟همٜمؾ يمف ذيمؽ ،ويم٘مٛمٜما نمغم َمتٔمٙمٚمة ،ةيتزوج َمـ اَمرأة صاحل ؿمبٝمب يريد أن: 67س

  ؟وإن فمارضف وايمده أو وايمدسمف 

 ،أن ايم٘مٖماءة سم٘مقن َمـ ٞماضمٝمة ايمرصمؾ يمف أن يتزوصمٜما َما داَمت صاحلة، همايمراصمحج: 

 .ال َمـ ٞماضمٝمة اظمرأة

 . هذه اظمرأة َما داَمت ىمام ُذىمر صاحلة سمٗمٝمة ويمٝمس َمـ ضمؼ ايمقايمديـ أن ئمؼمضا فمعم 

دطمؾ ألزمٝمف وال يمٕمغمه دم ال َمَ  -ر إذا زمٙمغىمَ ٔمقا فمعم أن ايمذَّ ومال أزمق حمٚمد زمـ ضمزم: أمج

 .ٞم٘ماضمف أصًًل، وأٞمف دم ذيمؽ زمخًلف األٞمثكإ

 وىمان يٛمقي احلج؟ ،ـ دطمؾ َم٘مة َمـ نمغم إضمرام: َماذا يٖمٔمؾ َمَ 68س

م َمٛمف َمرة أطمرى، وإَما أن رِ ح  ١مَما أن يرصمع إلم اظمٝمٗمات همٝمُ إن ىمان صماهًًل زماحل٘مؿ همج: 

 ح ؾماة.َمع ذزم فم َمـ َم٘ماٞمرِ حُي  
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 : هؾ جيقز سمسقية ايمٙمحٝمة وهتذيبٜما؟69س

ز همريؼ َمـ ايمٔمٙمامء ذيمؽ، همٗمايمقاج: صَم  ال زمٟمس زمٟمطمذ ايمُمٔمر ايمُماذ واظمتْماير َمـ  :قَّ

 .َمـ أصمؾ سمسقيتٜما وسمٛمٓمٝمٖمٜما وهتذيبٜما :ايمٙمحٝمة

 وهق ومقل اإلَمام َمايمؽ زمـ أٞمس، رمحة اهلل فمٙمٝمف.  

 ٚمحاؽمب أو همرد أَمـ؟ىم: ايمٔمٚمؾ دم ايمبٛمقك 71س

ألن  ا:ضمارؽًم  مأ  احماؽمبً   ايمٔمٚمؾ دم ايمبٛمقك ايمرزمقية احلرَمة، ؽمقاء أىمٛمتج: أصؾ 

 اظمحاؽمب حَيسب األَمقال ايمرزمقية، واحلارس حيرؽمٜما.

رصمق اهلل أال ي٘مقن دم فمٚمٙمؽ ٛمهم ،سمِمٛمع اظممموزمات اأو ؽمافمٝمً  ايم٘مـ إذا ىمٛمت ىمٛماؽًم  

 .ألٞمف ال فمًلومة يمؽ زمايمتٔماَمؾ ايمرزمقي :ضمرَمة

 ضم٘مؿ سمٛماول َممموب ايمْماومة؟ :71س

 إن ىمان ال ُيس٘مر وال يرض همًل زمٟمس زمف. ج: 

 : هؾ هٛماك همرق زمكم نمسؾ اجلٚمٔمة، ونمسؾ اجلٛمازمة؟72س

زمًل  ،ج: ٞمٔمؿ، هماألول َمستحب فمٛمد اجلٚمٜمقر، وايمثاين واصمب فمٛمد ايمٗمٝمام يمٙمِمًلة

 .أفمٙمٚمف ٞمزاع

 : ضم٘مؿ ايمسٜمر ايمْمقيؾ مما ومد ئمْمؾ ويّمٝمع فمعم73س

 ايمُمخص صًلة ايمٖمجر؟ 

 ج: ايمسٜمر يمف ضماالت:

 .همٜمق َمٙمزم زمايمقومقف يمٙمحامية ،ٛمدي دم اجلٝمشاجلىم ا:ا أن ي٘مقن واصمبً إَم -

 .وإَما أن ي٘مقن دم َمباح -

 .وإَما ي٘مقن دم ضمرام -
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هم١من ىمان ايمسٜمر دم واصمب، همجائز يمٙمُمخص وفمٙمٝمف أن جياهد ٞمٖمسف وأن حيرص ومدر  

 .اؽمتْمافمتف أن يِمقم ايمٖمرض ومبؾ ؿمٙمقع ايمُمٚمس

 ،قن ؽمبًبا دم ضٝماع صًلة ايمٖمجر َمٛمفهمًل جيقز أن ي٘م ،أَما إن ىمان ايمسٜمر دم َمباح 

 .ف أن ايمسٜمر ؽمبب سمّمٝمٝمع ايمِمًلة َمٛمفرَ طماصة إن فمَ 

 .همًل جيقز َمـ ايمقصمٜمكم ،أَما إن ىمان ايمسٜمر دم ضمرام

ا، ا وٞمِمًٖماا أيمٖمً ؾمٜمري   ا: رصمؾ )َمقـمػ( يٟمطمذ راسمبً 74س ويٚمٙمؽ َمـ األرض  َمٌمي 

ئة همدان اات اظمًليكم وَمِ م يمٙمزواج َمـ همتاة وايمدها )َمٙمٝمقٞمغم( يٚمٙمؽ فمممدَّ ٗمَ وسمَ  ا،همداٞمً 

 هلذه ايمٖمتاة ؟ ًئا، همٜمؾ هذا اظمتٗمدم ي٘مقن ىمٖم

  :هلذه اظمرأة ًئاج: هذا ايمرصمؾ هبذا ايمتقصٝمػ اظمذىمقر يمٝمس ىمٖم

ِدًَما!زمؾ ا ألٞمف َمٗمارٞمة هبا ي٘مقن همٗمغمً  وإذا سمزوج هبا همٙمـ سمستٗمٝمؿ احلٝماة زمٝمٛمٜمام دم  َُمٔم 

ايمزواج اهمؼ ايمقرم واظمرأة صح ويم٘مـ إن و ،فمؼمض ورم اظمرأة همٙمف ذيمؽاإن ، وايمٕمايمب

 زمًل ؾمؽ.

 ضحٝمة فمـ اظمٝمت؟: ضم٘مؿ األ75س

ايمٛمقوي  اإلَمام ىمام ومال ،َمـ رضوب ايمِمدومة لج: مجاهغم ايمٔمٙمامء فمعم اؽمتحباهبا، همٜم

 ونمغمه.

همٜمؾ  ،، وأٞما أومرأ ايمٗمرآن(قا فمعم رؽمقل اهللٙمُّ َص ) :ـ يٗمقلؽمٚمٔمت َمَ  :: يٗمقل76س

 ؟صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ أومْمع ايمٗمراءة َمـ أصمؾ ايمِمًلة فمعم رؽمقل اهلل

  ِمقم فمعم رؽمقل اهللهمت ، يمؽ ذيمؽ َمـ نمغم إجياب، ج: ٞمٔمؿ

 قاصؾ ايمٗمراءة َمرة أطمرى.سم، شمؿ صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ
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 : َما ضم٘مؿ اآلهات ايمِمقسمٝمة ايمتل هيٚمس هبا ايمُمباب دم اظمٗماؿمع ايمدفمقية؟77س

 ج: ال زمٟمس هبا، وال سمدطمؾ دم اظمقؽمٝمٗمك.

 45م يمٙمزواج هبا رصمؾ يبٙمغ َمـ ايمسـ )دَّ ٗمَ ( سمَ اَمً فما 18: زمٛمت سمبٙمغ َمـ ايمٔمٚمر )78س

 ( همٜمؾ هذا ايمرصمؾ ىمػء هلا ؟افماَمً 

 إن رضٝمت زمف. هذا ايمرصمؾ ىمػء هلا ،ٞمٔمؿج: 

ايمرضر ، هم١مذا سمزوج رصمؾ ىمبغم ايمسـ َمـ همتاة  وَمسٟميمة ايم٘مٖماءة دم ايمسـ َمبٛمٝمة فمعم  

اٞمع همًل َم ،يم٘مٛمف ومقي ويستْمٝمع أن ئمْمٝمٜما ضمٗمٜما َمـ اظمٔماذة وٞمحق ذيمؽ ،صٕمغمة

ػَم.َمـ ذيمؽ  ، هم١من رضٝمت همًل َماٞمع وال ُت 

همٟميـ افمتبار  ،: ظماذا جيقز يمٙمرصمؾ اظمسٙمؿ أن يتزوج نمغم اظمسٙمٚمة وهل ال سم٘ماهمئف79س

 ايم٘مٖماءة هٛما؟

ج: جيقز يمٙمٚمسٙمؿ أن يتزوج َمـ نمغم اظمسٙمٚمة )هيقدية أو ٞمٌماٞمٝمة( وال يُمؼمط 

همايمرصمؾ ، يمٔم٘مسألن ايم٘مٖماءة سمٔمتػم َمـ صماٞمب ايمرصمؾ يمٙمٚمرأة ويمٝمس ا :ايمت٘ماهم٠م

 فمعم اظمرأة. ـ دوٞمف همٜمق ايمٗمٝمؿيتزوج َمَ 

 : أضمدهؿ نمش دم ايمثاٞمقية ايمٔماَمة، همٜمؾ راسمبف ضمرام؟81س 

 ًئا.ج: يٟمشمؿ فمعم نمُمف، وراسمبف ضمًلل إن أسمٗمـ فمٚمٙمف وىمان يمف ىمٖم

 َمـ نمغم إيمزام يمف زمذيمؽ. ،وأٞمِمحف أن ُي٘مثر َمـ ايمتِمدق 

 صبع دم ايمتُمٜمد؟ك اإلرَّ حُتَ : هؾ 81س

د هبا زائدة زمـ رَّ ٖمَ سمَ  ،ورواية ايمتحريؽ ؾماذة .همٗمط دون حتريؽ ا هبزمؾ سمُمغمال، ج: 

 مجاهغم ايمرواة ايمثٗمات األشمبات. ا ومداَمة خمايمٖمً 
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 دم دفماء طمْمبة اجلٚمٔمة ُئمتػم زمدفمة؟ايمٛماس أيدهيؿ  عهم  : هؾ رَ 82س

دم  اظمسٟميمة، وأطمتار َمـ أومقاهلؿ أن األَمر هذه اطمتٙمػ ايمٔمٙمامء دم يمٝمس زمدفمة، زمؾ ج: 

 واؽمع.ذيمؽ 

 س ايمبٛمْمٙمقن ايمّمٝمؼ يمٙمرصمال؟ب  : ضم٘مؿ يمُ 83س

 اواضًح ا سد ايمٔمقرة تسٝمًد جيٞمف إزمحٝمث  اج: إن ىمان ضٝمٗمً 

 . وإن ىمان واؽمًٔما همًل ضمرج دم يُمب سف.همٜمق َم٘مروه 

همٜمؾ سمبْمؾ  ،ٓمٜمر صمزء َمـ ـمٜمرهؿهمٝمَ  ،قن زمٗمٚمٝمص ومِمغمٙمُّ َِم : زمٔمض ايمٛماس يُ 84س

 ايمِمًلة؟

ىمام  ، ق َمذهب مجٜمقر ايمٖمٗمٜماءهواخلًلف ومائؿ، وايمٓماهر فمدم زمْمًلن ايمِمًلة  ج: 

 (.زمداية اظمجتٜمد)ٞمٗمٙمف ازمـ رؾمد دم 

 لم  زمًل ؾمؽ.و  طمايمػ األهمّمؾ واألَ  هذا اظمِمقم يم٘مـ 

ا ا َما فمسك أن ي٘مقن زمٕمٝمّمؽ يقَمً ضمبٝمبؽ هقٞمً  ب  بِ ضم  أَ »: ضمديث: هؾ صح 85س

 ؟شا َماا َما فمسك أن ي٘مقن ضمبٝمبؽ يقَمً زمٕمٝمّمؽ هقٞمً  ض  ٕمِ زم  َما، وأَ 

 ...وومد رصمح ايمؼمَمذي وازمـ ضمبان  وايمدارومْمٛمل  ،اػ َمرهمقفمً ٝمج: هذا ضمديث ضٔم

 وومٖمف فمعم فمقم زمـ أيب ؿمايمب. -ونمغمهؿ

(، 455/1/351اظمجروضمكم )و( ، 1997]اٞمٓمر ايمسٛمـ) 

 ([.1436/8/111وايمٔمٙمؾ)

إذا » :ػ ضمديثٔم  َّم ومرأت حلرضسمؽ ومبؾ ذيمؽ يا ؾمٝمخ  أٞمؽ سمُ يٗمقل: : 86س

إال سمٖمٔمٙمقا سم٘مـ همتٛمة دم األرض صمقه، و  ٗمف همزَ ٙمُ يٛمف وطُم قن دِ َض ر  ـ سمَ ب إيمٝم٘مؿ َمَ ْمَ طَم 

 .شوهمساد فمريض
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 َمـ فمامل َمتٗمدم هبذا أو ضمتك فمامل َمٔماس؟ همٜمؾ ؽُمبٗمَت  

ا هق ضمديث ضٔمٝمػ ،ج: ٞمٔمؿ  .ثبتال يَ  صمد 

 ٖمف ايمبخاري، وأزمق داود، وايمؼمَمذي، ٔمَّ همٗمد  َض  ،زمتّمٔمٝمٖمف ُت وَما سمٖمرد 

 .وَمـ اظمٔماسيـ ؾمٝمخٛما ايمٔمدوي  .ونمغمهؿ ...فمةر  وأزمق زُ 

اظمراؽمٝمؾ الزمـ و(، 224يب داود)اظمراؽمٝمؾ ألو(، 1184اٞمٓمر ايمسٛمـ)وإن ؾمئت هم 

 .(932أيب ضماسمؿ)

  ،ض ايمقرمهمَ ورَ  ،ٙمزواج زماَمرأة ؽُمٛمٝمةيمم رصمؾ ؾمٝمٔمل دَّ ٗمَ سمَ : 87س

 ؟ همٜمؾ يمف ذيمؽ

 ؟ويم٘مـ ايمٖمتاة سُمٌم فمٙمٝمف، همٜمؾ هلا أن سمتزوصمف دون إن ايمقرم

هذا ايمُمٝمٔمل اخلبٝمث  فرهمّمفمعم وصمزاه اهلل ىمؾ طمغم أومقل: َيٙمزم  ويمٝمٜما أن يرهمض ج: 

طمبٝمث ضال ، وهل اَمرأة ايمرصمؾ ايمُمٝمٔمل همٚمثؾ هذا  !ايمزواج َمـ ازمٛمتف فمـ ده ازمٔمإو

 ؽُمٛمٝمة ؿمٝمبة

بِٝمُثقَن يمِٙم َخبِٝمَثاِت َوايمْمَّٝم َباُت يمِٙمْمَّٝم بكَِم  }واهلل يٗمقل :  َخبِٝمثكَِم َواخل َ بِٝمَثاُت يمِٙم  اخل َ

 ها أهنا َمتٔمٙمٗمة زمايمزواج.فمعم وصمف دم سمٖمسغم {َوايمْمَّٝم ُبقَن يمِٙمْمَّٝم َباِت 

ـ يمف رهمّمف زمؾ يٙمزَمف أن يرهمض َمثؾ هذا ايمُمخص، هم٘مؾ َمَ  ،ٞمٔمؿا: أومقل َم٘مررً و 

 أن يرهمّمف وُيبٔمده.ايمقرم  أو دٞمٝماها َيٙمزم يرض زماظمرأة دم ديٛمٜما 

 وإن سمزوصمت هذا ايمُمٝمٔمل ايمّمال دون َمٔمرهمة ايمقرم،  

 همايمزواج زماؿمؾ زماؿمؾ زماؿمؾ.
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ـ أذاط ايمسافمة َمِ  نَّ دم ضمال شمبقسمف:))إِ  اهَمٔمٛم : َما صحة هذا احلديث وَما88س

 ٙمتٚمس ايمٔمٙمؿ فمٛمد األصانمر((؟ا: إضمداهـ أن يُ شمًلشمً 

 .ثبتج: احلديث ضٔمٝمػ ال يَ 

رواه ايمْمػماين دم األوؽمط وايم٘مبغم، وهمٝمف ازمـ  :(568) َٚمع ايمزوائدومال اهلٝمثٚمل دم َم   

 ٝمٔمة، وهق ضٔمٝمػ.هلَ 

 ك.ىمام ومال ازمـ اظمبار ،هؿ أهؾ ايمبدع(: األصانمر)و 

 ((.ػ زماألَماٞمة همٙمٝمس َمٛماٙمَ ـ ضَم َمَ )) :: َما صحة ضمديث89س

 ػ زماألَماٞمة؟ٙمِ وَما ضم٘مؿ احلَ  

  .ٛمفـ أن حُيس  س  َح ج: احلديث همٝمف َمٗمال يسغم، وظمُ 

واحلٙمػ ال ي٘مقن إال زماهلل  .همٜمق ضمٙمػ زمٕمغم اهلل سمٔمالم :٘مرهيُ وواحلٙمػ زماألَماٞمة ُيٚمٛمع 

 فمٛمد األىمثر. ،أو زم٘متازمف .ف أو صٖمة َمـ صٖماسمفئأو زماؽمؿ َمـ أؽمام

 (؟(ؼ اهلل ايمؼمزمة يقم ايمسبتٙمَ )طَم ) :: َما ايمٗمقل دم ضمديث91س

دم صحٝمح َمسٙمؿ، يم٘مٛمف َمـ اظمٟمطمقذ فمعم َمسٙمؿ، وايمٓماهر أٞمف َمـ  ذا احلديث ج: ه

 ىمذا رصمح ل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ.ومقل ىمٔمب األضمبار، ويمٝمس َمـ ومقل ايمرؽمق

 ونمغمهؿ....وي، وازمـ ىمثغم، وازمـ ايمٗمٝمؿرَ ايمبخاري، واهلَ 

 ؟شاظمٗمٝمؿ فمعم ايمزٞما ىمٔمازمد وشمـ» :: َما صحة ضمديث91س

 .اظمساوئ()، و(أطمرصمف اخلرائْمل دم ىمتازمٝمف )االفمتًلل ، ج: هذا ضمديث َمٛم٘مر

 :همٝمف فمٙمتانو 

 .ضٔمٝمػوهق ولم: ؽمٔمٝمد زمـ فمامرة زمـ صٖمقان، األ 

 .َمٛم٘مر احلديث وهق ايمثاٞمٝمة: احلارث زمـ ايمٛمٔمامن زمـ ؽمامل ايمٙمٝمثل ايم٘مقدم، 
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همٜمؾ  ،اظمزَمٛمة ويم٘مٛمف َمِماب زمبٔمض األَمراضيمٖمتاة زمايمٕمة، ؿمب طما مَ دَّ ٗمَ : سمَ 92س

 ؟ايمٙمٚمرأة أو ايمقرم أن ئمؼمض

شمؿ آوإن أصمػمها همٜمق  ،ويمٝمس َمـ ضمؼ ايمقرم أن جيػمها ،يمٙمٚمرأة أن سمرهمّمف ،ج: ٞمٔمؿ

 ، وايمزواج زماؿمؾ.َمرسم٘مب حلرامووـمامل 

همٙمف أن  ، هباغمَّ ٔمَ وإذا ىمان ايمقرم يرى أن هذه األَمراض ؽمقف سمرض زماظمرأة أو ؽمقف سمُ  

 فمٙمٝمف أزمًدا.شمؿ إيرهمّمف وال 

ا َمـ أَمتل يٟمسمقن يقم ألفمٙمٚمـ أومقاَمً »  :ا: َما صحة ضمديث شمقزمان َمرهمقفمً 93س

 .شاا، همٝمجٔمٙمٜما اهلل فمز وصمؾ هباء َمٛمثقرً ٝمًّم اَمة زمِ ايمٗمٝماَمة زمحسٛمات أَمثال صمبال هِت 

  .ٜمؿ يمٛما أن ال ٞم٘مقن َمٛمٜمؿ وٞمحـ ال ٞمٔمٙمؿٙم  صٖمٜمؿ يمٛما، صَم  ،ومال شمقزمان: يا رؽمقل اهلل 

دسم٘مؿ، ويٟمطمذون َمـ ايمٙمٝمؾ ىمام سمٟمطمذون، ٙم  أَما إهنؿ إطمقاٞم٘مؿ، وَمـ صمِ »ومال: 

 ؟شقا زمٚمحارم اهلل اٞمتٜم٘مقهاٙمَ ويم٘مٛمٜمؿ أومقام إذا طَم 

 ج: ال يِمح هذا فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ.

 َماَمة؟إليمفمـ ايمتداهمع  لٛمٜمايم: َما صحة ضمديث  94س

يٟميت فمعم »: هق ايمِمددج: مل أومػ فمٙمٝمف هبذا ايمٙمٖمظ، وايمذي وومٖمت فمٙمٝمف دم هذا 

 وال يِمح. شا يِمقم هبؿايمٛماس زَمان يٗمقَمقن ؽمافمة ال جيدون إَماَمً 

ألَمرت اظمرأة أن  ،ا أن يسجد ألضمدا أضمًد َمرً آ يمق ىمٛمُت »  :: َما صحة ضمديث95س

 ؟شؿ ضمٗمف فمٙمٝمٜمآمَ ـ فمِ َمِ » :، ودم ورايةشسمسجد يمزوصمٜما

 ،وهلؿ وصمٜمةٛمف زمْمرومف سَّ ايمبٔمض ضَم وج: دم ىمؾ ؿمرومف َمٗمال، 

 وومقرم همٝمف أن ىمؾ ؿمرومف ضٔمٝمٖمة. 
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 ؟ش ...همٗمد آذٞمتف زماحلرب ،اـ فمادى رم ويمٝم  َمَ » ايمٗمدد: ديثاحل: َما صحة 96س

 .دٙمَ ج: أطمرصمف ايمبخاري َمـ ؿمريؼ طمايمد زمـ خَم  

ا، يمقال هٝمبة اجلاَمع فمعم احلديث: هذا ضمديث نمريب صمد  ا ويمذا ومال ايمذهبل َمٔمٙمٗمً  

وذيمؽ يمٕمرازمة يمٖمٓمف، وألٞمف مما يٛمٖمرد زمف  :دٙمَ ت طمايمد زمـ خَم  اوه  دم َمٛم٘مردُّ ايمِمحٝمح يمٔمَ 

 ال سمِمح. ة، وىمؾ ؾمقاهده فمدا َما دم صحٝمح ايمبخاري ضٔمٝمٖميؽ ويمٝمس زماحلاهمظَذ 

 ؟شاألؿمٖمال أضمباب اهلل» :: َما صحة ضمديث97س

 َمٗمقيمة ؾمافمت زمكم ايمٛماس. ل، إٞمام هاضمديثً  ال أفمٙمٚمف ج: 

ل اهلل صعم اهلل فمـ ضمذيٖمة زمـ ايمٝمامن ومال: ومال رؽمق ؟: َما صحة هذا احلديث98س

 ؟شع٘مَ ع زمـ يمُ ٘مَ ال سمٗمقم ايمسافمة ضمتك ي٘مقن أؽمٔمد ايمٛماس زمايمدٞمٝما يمُ »فمٙمٝمف وؽمٙمؿ: 

 همٝمٜما َمٗمال. ايمتل وومٖمت فمٙمٝمٜما أؽماٞمٝمدهىمؾ ج: 

ٔمدم زمَمع ايمٔمٙمؿ  ؟هءٖمسد وضقة وهق َمتقضئ يَ أايمرصمؾ اَمر سَّ ذا َمَ إهؾ   :99س

 وصمقد ؾمٜمقة يمديف؟

أن ذيمؽ  ،َمة فمبد اهلل زمـ فمباس األومقل ضمػم يَّ َمـ أومقال ايمٔمٙمامء هق يمد ايمراصمحج: 

 .ال يٛمٗمض ايمقضقء

 ؟يذ  ي واظمَ د  ل وايمقَ ٛمِ َماذا جيب إذا طمرج اظمَ : 111س

 يمٙمٕمسؾ فمٛمد إرادة ايمِمًلة. قصمبإذا طمرج َمـ ايمٛمائؿ أو اظمستٗمٝمظ َم لٛمِ ج: اظمَ 

ي هم٘مًلمها ٞمجس،   ؾ س  ٙمزم نمَ سؾ ايمٔمّمق، وال يَ يتقضٟم َمٛمٜمام َمع نمَ وأَما ايمَقد ي واظمَذ 

 ٕمسؾ اظمقضع اظمِماب همحسب.يُ ام ايمثقب إٞم
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أن يتقضٟم يمٙمِمًلة إذا   -يمٔمجزه فمـ ايمٕمسؾ-: هؾ يمٙمٚمتٝمٚمؿ فمـ اجلٛمازمة 111س

 ر فمعم ايمقضقء؟َد ومَ 

ز فمـ ايمٕمسؾ َج ـ فمَ أن َمَ  -وايمٔمٙمؿ فمٛمد اهلل-وايمٓماهر  ،ج: اخلًلف ومائؿ زمكم ايمٔمٙمامء

َّ ظمرض أَ  زمة، وسمقضٟم َمـ سمٝمٚمؿ َمـ أصمؾ اجلٛما :ؽمتْماع أن يتقضٟم، همٜمٛما ٞمٗمقل يمفازمف، و مَل

 .ؽمٔمٜماوُ اهلل ال ي٘مٙمػ ٞمٖمًسا إال وسمٗمدر فمعم ايمقضقء،  أصمؾ ايمِمًلة َما دَمَت 

 ر يٛمٗمض ايمقضقء؟ىمَ ايمذَّ  سُّ : هؾ َمَ 112س

 أطمتار  أٞمف ال يٛمٗمض ايمقضقء. وهق رأي ؽمادسمٛما األضمٛماف.ج: 

  شََمـ ََمسَّ َذىَمره همٙمٝمتقضٟم» : َما  صحة ضمديث:113س

ٔمة َمٛمؽ»وضمديث:   اجلٚمع زمٝمٛمٜمام ؟، وىمٝمػ شَما هق إال زَمّم 

 ج: ىمًلمها ضٔمٝمػ، همًل سمٔمارض أصًًل.

 همٔمؾ؟أَماذا  ،حلس َمًلزمز ا: يمق أن ىمٙمبً 114س 

ًًل صمٝمًدا سف زمٖمٚمفجَّ ج: سمٕمسؾ اظمقضع ايمذي ٞمَ   .ٜمر ايمثقبيْم، وزمذيمؽ نَمس 

ُتؿ  ؽُم٘مَ  }: َما سمٖمسغم ومقيمف سمٔمالم: 115س ًَلَة َوَأٞم  َرزُمقا ايمِمَّ ـَ آََمٛمُقا اَل سَمٗم  ا ايمَِّذي َ اَرى َياَأهيُّ

ََض  َتِسُٙمقا َوإِن  ىُمٛم ُتؿ  ََمر  َٙمُٚمقا ََما سَمُٗمقيُمقَن َواَل صُمٛمًُبا إاِلَّ فَمازمِِري ؽَمبِٝمٍؾ ضَمتَّك سَمٕم  ضَمتَّك سَمٔم 

ُٚمقا  ُتُؿ ايمٛم َساَء هَمَٙمؿ  َتُِدوا ََماًء هَمَتَٝمٚمَّ ِط َأو  اَلََمس 
ـَ ايم َٕمائِ َأو  فَمعَم ؽَمَٖمٍر َأو  صَماَء َأضَمٌد َِمٛم ُ٘مؿ  َِم

ا نَمُٖمقًراَصِٔمٝمًدا ؿمَ  ِديُ٘مؿ  إِنَّ اهللََّ ىَماَن فَمُٖمق  َسُحقا زمُِقصُمقِهُ٘مؿ  َوَأي   ؟ { ٝم ًبا هَماَم 

ال سمٗمرزمقا ايمِمًلة وأٞمتؿ صمٛمب إال أن سم٘مقٞمقا َمساهمريـ نمغم  :ج: ومال زمٔمض ايمٔمٙمامء

 .تٝمٚمٚمقا، وسمِمٙمقاتهم ،واصمديـ يمٙمامء

 وأٞمتؿ صمٛمب إال -وهل اظمساصمد -وومال زمٔمّمٜمؿ: ال سمٗمرزمقا َمقاضع ايمِمًلة 

 وايمٗمقل األول أـمٜمر. متازيـ، وال سمٗمٔمدوا
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 مو تعريػ افعقد؟ ومو شبى تسؿقتف؟ ومتك يؽقن؟: 116س

ا الظتقود افـوس فف ـؾ حغ ومعوودتف ؿل ظقًد افعقد ظـد أهؾ افؾغي إكًم شأ ج: 

 .إيوهؿ

  :هق يقم ؾرحي يتؽرر ـؾ ظوم مرتغو  

 .صفر رمضون ادبوركويؽقن بوكتفوء افػطر مـ  ،ظقد افػطر افذي هق ؽرة صقال

 ،افققم افعورش مـ ذي احلجيوهق  ، افذي ؾقف تذبح الضوحل ،وظقد الضحك 

 افذي هق يقم افـحر.

 ؟حؽؿ صالة افعقدمو : 117س

 .خالًؾو ليب حـقػي ،ـي ممـدة ظـد اجلؿفقرشأ  ج: 

ض   :وؾقف ،حلديٌ ضؾحي بـ ظبقد اهلل: وؿقل اجلؿفقر أرجح  ر  ا ؾ  وذ  ِنم م  ْ ْخزم
هللأ اأ 

ال   ـ  افصَّ
َّ مم ع  ول  ظ  ؼ  ْقًئو()):  ةم؟ ؾ  ع  ص  ْؿس  إمالَّ أ ْن ت طَّقَّ اتم اخل  ؾ ق   (.افصَّ

 : هؾ افـسقة خيرجـ دم صالة افعقد؟118س

 .هلـ حؼ اخلروج فصالة افعقد ،كعؿ ج:   

ورم »: وؾقف  ،م ظطقيأأ حديٌ  :ذفؽافدفقؾ ظذ و  دأ اتأ اخلأ و  ؼأ ذ 
اتم ق  جم افع  ت ْخرأ

 :أ وم  –فم

ورم  دأ اتأ اخلأ و  ذ  ؼأ و 
اتم ق  لأ -افع  ْعت زم ي  ، و  غ 

ة  ادأْسؾمؿم ْظق  د  ْر  و  ْدن  اخل  ق ْشف  قَّضأ ؾ  احلأ ، و 

ذَّ  قَّضأ ادأص   .«احلأ

 : هؾ إذنأ احلؽقمي أو ترصحيفو رشط إلؿومي صالة افعقد 119س

 أو صحتفو؟

 تؾؽ مسلفي اختؾػ ؾقفو افعؾًمء. ج:  
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ؾمؿ افـوس أن ظدم إذن اإلموم وافظوهر أن الم  ه فؾؿصؾحي وادػسدة: ؾنن ظ  دُّ ر  ر م 

ـ خيطى ،  ث ؾتـًو ومشوـؾ وربًم اظتأؼؾ بعض افـوس بسبى هذا أو اظتأؼؾ م  شقأْحدم

ؾفـو يأستلذن، فقس لن االشتئذان رشط دم إؿومي صالة افعقد أو صحتفو، إكًم التؼوء 

 ادػوشد ادستبي.

 ة يمٙمسًلم ؟:َما  ايمِمٝمٕمة ايمِمحٝمح111س

ايمسًلم أو ) (ايمسًلم فمٙمٝم٘مؿ ورمحة اهلل(، أو )ايمسًلم فمٙمٝم٘مؿ:) يٚم٘مٛمؽ أن سمٗمقل ج: 

 .األهمّمؾ واألىمٚمؾهل واألطمغمة  (فمٙمٝم٘مؿ ورمحة اهلل وزمرىماسمف

شمؿ رصمٔمت يمٙمزوج  ،ٙمٗمت َمـ زوصمٜما ضمتك سمٟمطمذ َمٔماش وايمدها: اَمرأة ؿمُ 111س

 دون فمٗمد، همام احل٘مؿ ايمممفمل؟

 ، ىمٙمة يمألَمقال ايمٔماَمة زمايمباؿمؾآو شمٚمةآصمٜما صحٝمح، يم٘مٛمٜما اج: زو

 َمـ أىمؾ اظمال اخلاص. اأن أىمؾ اظمال ايمٔمام أؾمد طمْمرً  فمٙمٝمٜما أن سمٔمٙمؿو

ٜمؾ ؿمًلومف هم ف،ٙمٔمَ ، وهمَ (ايمْمًلق ال أهمٔمؾ هذا األَمر فمقمَّ ) :: ومال يمزوصمتف112س

 واومع، وَماذا فمٙمٝمف؟

صام ز َج فمَ  ن  ة َمساىمكم، هم١مِ مَم وفمٙمٝمف ىمٖمارة يٚمكم زم١مؿمٔمام فمَ  ،ج: ايمْمًلق نمغم واومع

. وهذا يسٚمك زمايمْمًلق اظمٔمٙمؼ، وزفمؿ زمٔمّمٜمؿ أٞمف ال طمًلف همٝمف، واحلؼ أن شمًلشمة أيام

 همٝمف أومقااًل ىمثغمة.

 : هؾ تب طمدَمة اظمرأة يمزوصمٜما؟113س

ديـ اهلل زمف وال وهذا َما أَ  ،ج: أطمتار ايمٗمقل ايمٗمائؾ زمقصمقب طمدَمة اظمرأة يمزوصمٜما

 .أفمتٗمد ؽمقاه،  ال ؽمٝمام دم أزَمٛمتٛما هذه

 !!اا متاَمً يرى هذا واضًح صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ غمة رؽمقيمٛما ايم٘مريؿ واظمتٚمٔمـ دم ؽم 
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يمٝمف ىمثرة األفمامل دم زمٝمت إسمُمت٘مل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ همٜمذه هماؿمٚمة زمٛمت رؽمقل اهلل  

صعم  ف، وسمْمٙمب َمٛمصعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  ازمـ فمؿ ايمرؽمقل ،زمـ أيب ؿمايمب فمقمزوصمٜما 

ىمر َمٔمكم ، ويرؾمد زوصمٜما يمذِ  ٙمؿصعم اهلل فمٙمٝمف وؽم هاا، همغمؾمدطمادَمً اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ 

 .زمـ أيب ؿمايمب زم١مجياد طمادم ا، ومل يٟمَمر فمقمشمؿ أرؽمؾ هلا طمادَمً 

َمتٔمٙمٙمة  ،وال ٞمٔمٙمؿ أن اَمرأة َمـ ايمسٙمػ اَمتٛمٔمت فمـ طمدَمة زوصمٜما وؿمايمبتف زمخادم 

 .زم٘مقن طمدَمتٜما َمستحبة

 .يم٘مـ أىمثر ايمٖمٗمٜماء يٗمقيمقن زمخًلف هذا  :هم١من ومٝمؾ 

ن أَما اآل .أيّس َمـ سمقهمغم ايمُماة دم أزَمٛمتٛما سمقهمغم اخلادم دم أزَمٛمتٜمؿىمان  :ومٙمت 

 ورضرها أىمػم َمـ ٞمٖمٔمٜما. ،أطمذ ىمؾ راسمب ايمزوجئمٛمل همجٙمب طمادَمة 

 :  َمتك يبدأ وومت صًلة ايمّمحك؟114س

 .ج: وومت صًلة ايمّمحك هق وومت صًلة ايمٔمٝمد

أفمٛمل زمام ئمادل فممم  ،ٝمد رَمح أو رحمكموي٘مقن زمٔمد ؿمٙمقع ايمُمٚمس وارسمٖمافمٜما ومِ  

 دومائؼ أو رزمع ؽمافمة.

 ىمٝمػ أٞمقي ايمِمٝمام؟: 115س

  .ـ ايمٙمٝمؾ سمٔمزم إن أضمٝماك اهلل أن سمِمبح صائاًم ج: ايمٛمٝمة حمٙمٜما ايمٗمٙمب، همٚمِ 

 هماهلل ئمٙمؿ َما دم ومٙمبؽ (ٞمقيت أن أصقم نمًدا) :وال سمٗمؾ

 وَما دم ٞمٝمتؽ. 
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 ؟ها)صباح اخلغم( وٞمحق :طمر زمٗمقيمفآؿ ايمُمخص فمعم ٙم  : هؾ جيقز أن ُيَس  116س

ايمسًلم فمٙمٝم٘مؿ ورمحة اهلل ) لوه ،زمٔمد حتٝمة اإلؽمًلمزمممط أن ي٘مقن  ،ج: هذا صمائز

 حمض ٟمهمخْم ،وٞمحقها وسمرك حتٝمة اإلؽمًلم (صباح اخلغمـ)أَما االىمتٖماء زم (وزمرىماسمف

ٛمة  .وخمايمٖمة يمٙمسُّ

أن يْمايمبٛمل  هق ؽمتحكاف يـ يمُمخص ويم٘مٛمف زمسٝمط، هم١مذا ومازمٙمتُ دَ  فمقمَّ يٗمقل: :117س

 أن أسمِمدق زمف؟ همٜمؾ يٚم٘مٛمٛمل ،زمف يم٘مقٞمف ومٙمٝمًًل 

 .وهق يتٌمف همٝمف ضمٝمث ؾماء ،رثُ أو ىمَ  ؾَّ ده يمِماضمبف ومَ رُ زمؾ سمَ  ،ج: ال

ومائؿ  بَّ صائؿ يمٝمس يمف َمـ صٝماَمف إال اجلقع، ورُ  بَّ رُ » : هؾ يِمح ضمديث:118س

 ؟شيمٝمس يمف َمـ ومٝماَمف إال ايمسٜمر

 ، هق ضمسـ زمْمريٗمٝمف.ج: ٞمٔمؿ

يمٗمل فمٙمٝمف ايمسًلم أُ همٜمؾ  ،فمعم اظم٠مذن دم اظمسجد أشمٛماء األذان دطمٙمُت  : يٗمقل:119س

 يٖمرغ ؟ ضمتكأو أٞمتٓمر  ،اء أذاٞمفأشمٛم

 . زماألذانيم٘مقٞمف َمٛمُمٕمًًل  :ىمثغم َمـ ايمٔمٙمامء اإليمٗماء َم٘مروه فمٛمدج: 

 ،ٜمؾ جيقز إيمٗماء ايمسًلم فمٙمٝمف أشمٛماء سمٛماويمف يمٙمْمٔمامهم ،فمعم َمـ يٟمىمؾ :دطمٙمُت 121س

 أو أٞمتٓمر ضمتك يٖمرغ ؟

ج: مل أومػ فمعم أي ديمٝمؾ يٖمٝمد َمٛمع إيمٗماء ايمسًلم فمعم َمـ يٟمىمؾ، وإن ىمرهف زمٔمض 

 . زمٚمّمغ ايمْمٔمامؿ فمٙمٝمف يم٘مقٞمف َمٛمُمٕمًًل ٙم  ال ُيَس  :ٙمامء وومايمقاايمٔم

وإٞمام ايمٛمص ايمٔمام همٝمف احلث واألَمر زم١مهمُماء فمعم هذا ديمٝمؾ ُئمرف،  يمٝمس :أومقل 

 .َما خيِمِمف هٛما ، همُٝمٔمٚمؾ زمايمٛمص ايمٔمام ايمسًلم ، ومل يٟمِت 
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أو يمٖمرد واضمد أن يرد ، وال يرد  همٝمٚم٘مـ يمٙمبٔمض أن يرد ،ىمٖماية ضايمسًلم همر دُّ ورَ  

 .ايمباومل

رَمّمان ) :طمر: هؾ تقز ايمتٜمٛمئة زمٗمدوم ؾمٜمر رَمّمان، زمٗمقل ؾمخص آل121س

وٞمحق هذه  (وهمٗمٛما اهلل وإياك يمٙمْمافمة همٝمف)، (ىمؾ فمام  وأٞمت زمخغم)، و(ىمريؿ

 ايمٔمبارات؟

 تقز، وال رء همٝمٜما وال ضمرج. ،ج: ٞمٔمؿ

 : اؾمؼميت يمْمٖمقم هماٞمقس رَمّمان، همٜمؾ أٞما َمبتدع هبذا ايمِمٛمٝمع؟122س

يمٙمٖمرح هبذا ايمُمٜمر  :ا، إٞمام هل فمادات صمرت زمكم ىمثغم َمـ ايمٛماسَمبتدفمً  ج: يمسَت 

  .ايم٘مريؿ

 ايمٖمرح احلٗمٝمٗمل ي٘مقن زمايمْمافمات وايمٔمبادات وايمٔمٚمؾ ايمِمايمح.و

هق   بديمت زمٖماٞمقس ىمبغم ييضءواؽمتُ  ،دم اظمسجدايمتل : سمؿ ضمؾ ايمٛمجٖمة 123س

 همٜمؾ هؾ جيقز؟ ،رطَم اآل

وأيًّما هق  .ة دم ايمٔمباداتج: ال َماٞمع ، وهذا َمـ ومبٝمؾ ايمٔمادات وال دطمؾ يمف ايمبت

 .ي٠مدي ايمٕمرض همٝميضء يمٙمٚمِمٙمكم، همًل زمٟمس زمذيمؽ

 يمٗمل فمٙمٝمٜمؿ ايمسًلم أم ال ؟أُ ٜمؾ همفمعم ومقم ٞمٝمام ،  : دطمٙمُت 124س

ضمتك يسٚمع اظمستٝمٗمظ  :ج: ٞمٔمؿ ، ُيستحب أن سُمٙمٗمل فمٙمٝمٜمؿ ايمسًلم زمِمقت طمٖمٝمػ

  .ىمذا ىمان يٖمٔمؾ ٞمبل اهلدى صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ .وال يستٝمٗمظ ايمٛمائؿ

 ؼ سمقومٝمت األووماف اظمٌمية صحٝمح؟هم  : هؾ صًلة ايمٖمجر وَ 125س

 همجر زمٔمد ايمِمحٝمح ايمٖمجر وومت أن – اهلل ضمٖمٓمٜمؿ –ج: يذىمر فمدد َمـ  َمُماخيٛما 

 ؽمافمة. رزمع أو دومائؼ زمٔممم األووماف
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سٛمة، شمؿ يُمٕمٙمقن ايم رىمٔمتل يِمٙمقن شمؿ ي٠مذٞمقن األووماف ايمذيـ دم َمساصمد أرى وأٞما 

َمٔمٜمؿ فمعم هذا ايمٛمحق  ، هم١مذا صٙمٝمَت ن مخس دومائؼ، شمؿ يٗمٝمٚمقن ايمِمًلةآايمٗمر

 .ٛمِمحٜمؿ أن ي٠مطمروا ومٙمٝمًًل سملم أن و  اظمذىمقر، مل سمبْمؾ صًلسمؽ، واألَ 

 ؟ايمِمٝمام وايمٗمرآن يُمٖمٔمان يمٙمٔمبد يقم ايمٗمٝماَمةأن : هؾ صح ضمديث دم 126س

 َمسٙمؿ. ن همثازمتة دم صحٝمحآأَما ؾمٖمافمة ايمٗمر .يمِمٝمام همٝمٜما ضٔمػاج:  ؾمٖمافمة 

 ه زمايمسًلم أو ال ؟أهمٜمؾ أزمد ،فمعم رصمؾ هيقدي أو ٞمٌماين :َمررُت 127س

  :د إذا أيمٗمك هق ايمسًلمرُ أٞمت زم١ميمٗماء ايمسًلم فمٙمٝمف، وإٞمام سمَ  أج :ال سمبد

 .ايمٛمِمارى زمايمسًلمو ايمٝمٜمقد أهنك أن ٞمبدصعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  يم٘مقن ايمٛمبل 

  وإن اضُْمررت أن سمبدأ أٞمت زمايمسًلم، همبٟمي حتٝمة نمغم حتٝمة اإلؽمًلم. 

يمٗمل فمٙمٝمٜمؿ أُ همٜمؾ  ،ـ هق ىماهمرو همٝمٜمؿ َمَ  ،َمسٙمؿـ هق زمٗمقم همٝمٜمؿ َمَ  :َمررُت 128س

 ايمسًلم؟  

همٝمٜمؿ  -همٗمد َمر ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ فمعم ومقم أطمًلط :ؿ فمٙمٝمٜمؿٙم  ؽَم  ،ج: ٞمٔمؿ

 .، همٟميمٗمك فمٙمٝمٜمؿ ايمسًلم-اظمسٙمؿ وايم٘ماهمر

 جة؟ ضَم  ت أن فمٚمرة رَمّمان سمٔمدلبَ : هؾ شمَ 129س

 ؟(َمٔمل: )جة َمع رؽمقل اهلل يمزيادةوهؾ ىمٟمصمر ضَم 

رة رَمّمان ال سمٗمقم َمٗمام ضمجة ٚم  ا دم ايمِمحٝمحكم، ويم٘مـ فمُ هذ ،ج: ٞمٔمؿ

 .[11/117] ياإلؽمًلم)ايمٖمريّمة( زماإلمجاع. اٞمٓمر فمٚمدة ايمٗمار

 همٚمٔمٙمقيمة، ال سمِمح. (َمٔمل: )أَما زيادة 
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إذا فمٛمٔمـ اظمديمسان وسمازمٔما : -وهق أضمد ؿمٙمبة احلديث -: يٗمقل ايمسائؾ131س

 ٗمبؾ روايتٜمام؟ٜمؾ سمُ هم ،زمٔمّمٜمام زمايمٔمٛمٔمٛمة

و ٞم٘مارسمف، أو سمٛمِمٝمص أائـ، َمثؾ اسمٖماق األيمٖماظ، وفمدم نمرازمة اظمتـ ٛمٓمر يمٙمٗمرج: يُ 

 . فايمٔمٙمامء فمعم إفمًليم

، أو يٛمص اهم١من اسمٖمٗمت األيمٖماظ، واطمتٙمٖمت اظمخارج، ومل ي٘مـ اظمتـ نمريًبا أو َمٛم٘مرً  

 .ايمّمٔمػ زر أن يبٗمٝمف دم ضمٝمطَم آلزمْمريٗمٝمف، و فٛمـ أن حُيس  حس  همٙمٚمُ  :فمامل فمعم اإلفمًلل

 يمًلصمتٜماد َمع ايمٗمرائـ. هادُّ رَ هماظمسٟميمة َمَ  

)ايمسًلم فمٙمٝم٘مؿ ورمحة  :زيادة فمعم ومقل ايمُمخص دم ايمسًلم ت:هؾ صح131س

 اهلل وزمرىماسمف(؟ 

وىمٙمٜما ال سمِمح فمـ  ،اونمغممه (ورضقاٞمف) (وَمٕمٖمرسمف) :ايمبٔمض زاد زيادات ج :

اٞمتٜمك ايمسًلم إلم  :وومد صح فمـ ازمـ فمباس أٞمف ومال صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ.رؽمقل اهلل 

 . (زمرىماسمف)ولم إ :أي .ايمػمىمة

 :هؾ جيقز يمٙمُمخص إيمٗماء ايمسًلم فمعم ايمٛمساء؟132س

( زمٙمساٞمف ايمسًلم فمٙمٝم٘مؿ) :ومقل ايمٗمائؾ كزمٚمٔمٛم ،إيمٗماء ايمسًلم فمعم ايمٛمساء ج:

 همٝمف طمًلف زمكم ايمٔمٙمامء:-همحسب

 . اهمٚمـ ايمٔمٙمامء َمـ َمٛمٔمف َمْمٙمٗمً 

 .اوَمـ ايمٔمٙمامء َمـ أصمازه َمْمٙمٗمً 

همٟمصماز إيمٗماء ، ايمسـ وزمكم ايمُمازمة ايمِمٕمغمة ق زمكم اظمرأة ايم٘مبغمة دمرَّ ـ همَ وَمـ ايمٔمٙمامء َمَ 

  .ع إيمٗماء ايمسًلم فمعم ايمُمازمةٛمَ ايمسًلم فمعم اظمرأة ايمٔمجقز، وَمَ 
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د األَمر إلم ايمٖمتٛمة َمـ فمدَمٜما ، هم١من ىماٞمت هٛماك همتٛمة رَ وايمراصمح رم ـ واهلل أفمٙمؿ ـ أن َمَ 

ٞمع َمٛمف وإن مل سم٘مـ هٛماك همتٛمة همًل َما. َمـ إيمٗماء ايمسًلم فمعم اظمرأة  هماهلل ال حيب ايمٖمساد

 ٔمٚمقم ايمٛمِمقص.يم

 ـ أهمْمر يقًَما دم رَمّمان زمدون فمذر؟ضم٘مؿ َمَ َما : 133س

شمؿ، وَمرسم٘مب يم٘مبغمة َمـ آَمذٞمب، و -ـ أهمْمر يقًَما دم رَمّمان زمدون فمذرج: َمَ 

٘مثر َمـ االؽمتٕمٖمار، فمٛمد همريؼ ىمبغم َمـ ايمٔمٙمامء، وفمٙمٝمف أن يتقب إلم اهلل، ويُ  ،ايم٘مبائر

 .، وال أومقل هباؿ زم٘مٖمارةوأيمزَمف زمٔمّمٜم .-فمعم ايمراصمح -ٗميض هذا ايمٝمقمويَ 

 : فمٛمدٞما أؿمٖمال صٕمار، هؾ يِمح أن ٞمدرهبؿ فمعم ايمِمٝمام إلم ايمٓمٜمر؟134س

 ج: يِمح، زمممط أال ي٘مقن هٛماك َمُمٗمة زمايمٕمة فمٙمٝمٜمؿ،

 زم١مذن اهلل. نوزمايمتدرب يتٔمقدو 

  ؟يمٝمفإاظمٝمت يرصمع شمقاهبا  : هؾ ومراءة ايمٗمرآن فمعم135س

 ت؟  اظمٝم ستحب ومراءهتا فمعميُ  ةر َمٔمٝمٛمقَ وهؾ هٛماك ؽُم 

 فمٙمؿ أي ضمديث صحٝمحأفمعم هذا األَمر، وال  ج: ال أفمٙمؿ ديمٝمًًل  

  .دم طمغم ايمٗمرون َؾ ٔمِ أو أشمر صحٝمح يٖمٝمد أن هذا همُ  

 -وايمٔمٙمؿ فمٛمد اهلل سمٔمالم -، يم٘مـ يبدوٖمٗمٜماءومال زمف همريؼ َمـ ايم ،ٞمٔمؿ

 .أن ايمديمٝمؾ ال يُمٜمد هلذا ايمٗمقل 

 ،ٗمرأ فمعم اظمٝمتٔمٝمٛمة سمُ ر اظمٔمٝمٛمة همًل يِمح ضمديث دم سمٔمٝمكم ؽمقرة َمقَ فمـ ايمسُّ أَما و 

 .وىمؾ َما ورد دم) يس( ال يِمح فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ

 يمّسومة ايمٛمت؟ :: ضم٘مؿ اطمؼماق ؾمب٘مات ايمٛمت أو اظمقزمايؾ136س

 ج: ايمّسومة ضمرام، وَمـ ايم٘مبائر، يمٙمٛمت أو يمٕمغمه.
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 هؾ يٙمزم مجٝمع ايمبًلد أن يِمقَمقا؟ ،: إذا ـمٜمر هًلل رَمّمان دم زمٙمد137س

 .وفمعم رأؽمٜمؿ ازمـ فمباس ،ثر ايمٔمٙمامء، وطمايمػ زمٔمّمٜمؿج: ومال هبذا أىم

ِدث همتٛمة.همًل صمٛماح فمٙمٝمؽ وزمٟمي رأي أطمذَت    ، اظمٜمؿ أال حُت 

 : هؾ يٙمزم تديد وسمبٝمٝمت ايمٛمٝمة ىمؾ يقم، أو سم٘مٖمل ٞمٝمة واضمد يمٙمُمٜمر؟138س

ومال همريؼ َمـ ايمٔمٙمامء، وايمٓماهر أٞمؽ إذا فمٙمٚمت أن نمًدا  َمـ رَمّمان  ج: زم٘مؾ  

 .َمع ايمٛماس أو سمٗمقم يمٙمسحقر، همٜمذه ٞمٝمة ويِمح صقَمؽ وؾمٟمٞمؽ ايمٝمقَمل أٞمؽ سمِمقم

 وزماهلل سمٔمالم ايمتقهمٝمؼ.

 َما ضم٘مؿ إيمٗماء ايمسًلم ؟ :139س

 .يمف وؽمٙمؿآٛمة َمـ ؽمٛمـ ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف وج: إيمٗماء ايمسًلم ؽُم 

إذا همٔمٙمف ايمبٔمض ؽمٗمط  :زمٚمٔمٛمك ،ايمسًلم همرض واصمب ، ويم٘مٛمف همرض ىمٖماية دُّ ورَ  

 .ىمِمًلة اجلٛمازة : اإلشمؿ فمـ ايمباومكم

 م(؟امَّ )احلَ  ايمسًلم فمعم ؾمخص يبقل أو دم اخلًلء كٗمَ :هؾ ُيٙم  141س 

: همٗمد َمر رصمؾ فمعم رؽمقل اهلل وهق ضماصمتف دم احلامم ؿ فمعم َمـ يٗميضٙمَّ َس ج: ال يُ 

 . د فمٙمٝمفرُ ؿ، همٙمؿ يَ ٙمَّ همَس يبقل 

  ؿ فمٛمد ومٝماَمل َمـ اظمجٙمس؟ٙم  ؽَم أُ : هؾ 141س

 ولمهمٙمٝمست األُ  ،ت فمٛمد ومدوَمؽٚمٙمَّ ؿ فمٛمد ومٝماَمؽ َمـ اظمجٙمس ىمام ؽَم ٙم  سُمَس  ،ج: ٞمٔمؿ

 .ىمام ُرِوي َمرهمقفًما زمٟمضمؼ َمـ األطمرى، 

: َما ضم٘مؿ إيمٗماء ايمسًلم زماإلؾمارة زمايمٝمد أو َما دم هذه األيام َمـ سمٙم٘مس 142س

 ايمسٝمارات واظمقسمقؽمٝم٘مًلت ونمغمها ؟

 (.ايمسًلم فمٙمٝم٘مؿ ورمحة اهلل وزمرىماسمف) :ٛمة إيمٗماء ايمسًلم زمايمٙمسان زمٗمقيمؽج: ايمسُّ 
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، يم٘مـ ال خيٙمق األَمر َمـ  ةهمجائز ،سًلم زمايمٝمد أو زمتٙم٘مس ايمسٝمارةأَما اإلؾمارة دم ايم 

  .ايم٘مًلم زمايمٙمسان همٜمق األصؾ

ٛمة ايمٛمبل صعم اهلل فمٙمٝمف أَما االىمتٖماء زماإلؾمارة دون ومقل زمايمٙمسان همٙمٝمس هذا َمـ ؽُم 

 .وؽمٙمؿ

 ؟ٙمٗمل فمٙمٝمف ايمسًلميُ  ،:هؾ إذا َمر ايمُمخص فمعم ؾمخص أطمرس أو أصؿ143س

 وىمٝمٖمٝمة إيمٗماء ايمسًلم فمٙمٝمف؟

 .ايمسًلم فمعم األطمرس واألصؿ لٗمِ ٙم  ستحب يمٙمُمخص أن يُ يُ  ،ٞمٔمؿ ج:

 :ٞماؤوال ي٘متٖمل زمٟمضمدمها، ىمام ومال فمٙمام ،وزماإلؾمارة ؿ زمايم٘مًلمٙم  أن ُيَس اإليمٗماء  وىمٝمٖمٝمة

  .رمحٜمؿ اهلل ،أهؾ ايمٔمٙمؿَمـ ىمايمٛمقوي ونمغمه 

 ،: ؾمخص ىمبغم ايمسـ أهمْمر أياًَما دم رَمّمان شمؿ َمات144س

 همام احل٘مؿ؟ 

همًل رء  قم،زَمٛمًا يتٚم٘مـ همٝمف َمـ ايمِم قَ ٗم  اظمرض ضمتك َمات، ومل يَ ج: إذا سمقاصؾ زمف 

 .فمٙمٝمف

 .ؿ فمٛمف ىمؾ يقم َمس٘مكمْمٔمَ ٝمُ ىمان زم١مَم٘ماٞمف أن يِمقم ومل يِمؿ، هموك زَمٛمًا رِ وإن سمُ  

يم٘مان أهمّمؾ وأؽمٙمؿ  ،ىمؾ يقم أهمْمره َمس٘مكمفمٛمف ؿ ٔمِ ؿم  أُ ا احلايمتكم، يمق ت دم ىمٙموإمجااًل 

 وأومرب يمٙمخروج َمـ أي طمًلف.

وهذا ومد  ،أضماديث صحٝمحة ْمبع رزمام سمُمتٚمؾ فمعمت ايمتل مل سمُ : اظمخْمقؿما145س

 رأي همّمٝمٙمت٘مؿ؟همام ا همٗمٜمٝمة، يٕمغم أضم٘ماَمً 

هم١من  .ج: ال سم٘ماد تد خمْمقؿمة همٝمٜما أضماديث يمٝمست دم ايم٘متب ايمتل زمكم أيديٛما

 .ثبتصمدت همٖمل نمايمبٜما ال سمَ وُ 
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أنمٙمب واظمخْمقؿمات هذه  ؿ أن األصمزاء احلديثٝمةٙمِ ؼ دم فمٙمؿ احلديث فمَ ٚمَّ ٔمَ ـ سمَ همٚمَ  

األضم٘مام فمعم األضماديث َمـ ايمّمٔمػ  دم أؽماٞمٝمدها ٞمازيمة، وال سمٟميت زمًمء صمديد يٕمغم 

 .إلم ايمِمحة، أو سمٟميت زمحديث صحٝمح يمٝمس دم ايم٘متب ايمتسٔمة

 ؟فمٛمف رٖمَّ ٘مَ ؾمٖماؤه ىمٝمػ يُ  كصَم ر  : اظمريض ايمذي ال يُ 146س

ر همٟمؿمٔمؿ فمـ ىمؾ يقم َمس٘مٝمٛمًا ىمَ  ن  ج: اخلًلف دم ؾمٟمٞمف ومائؿ زمكم ايمٔمٙمامء، وإِ  همٗمد ٖمَّ

 .دم ايمسـ ػِم اهلل فمٛمف ظما ىمَ  هم٘مذا ىمان يٖمٔمؾ ؽمٝمدٞما أٞمس زمـ َمايمؽ ريض :أضمسـ

: ؾماب َمسٙمؿ حيتاج ألطمذ ومرض َمـ ايمبٛمؽ يمٝمستْمٝمع ايمزواج، همٜمؾ هذا َمـ 147س

 ايمرضورات؟

ج: االومؼماض زمايمرزما َمـ أصمؾ ايمزواج ال جيقز، ويمٝمست هذه رضورة َمٗمٛمٔمة ألىمؾ 

 .زمارك اهلل همٝمؽ وضمٖمٓمؽ .ايمرزما

 ـ صماَمع زوصمتف أىمثر َمـ َمرة دم هنار رَمّمان؟ضم٘مؿ َمَ َما : 148س

ـ أىمؾ أو ذب فماَمًدا ج: إن ىمرر اجلامع دم يقم واضمد هم٘مٖمارة واضمدة، ؾمٟمٞمف ؾمٟمن َمَ 

 .دم هنار رَمّمان أىمثر َمـ َمرة

 فمٙمٝمف أن -أفمٙمؿ واهلل –ع يقًَما زمٔمد يقم هماخلًلف ومائؿ دم ؾمٟمٞمف، وايمراصمح اَمأَما إن صم 

 .َمستٗمٙمة ىمٖمارة يقم ىمؾ دم

 هذا فمـ ىمؾ يقم .ز أؿمٔمؿ ؽمتكم َمس٘مٝمٛمًاَج فمَ  ن  ١مِ رة صٝمام ؾمٜمريـ َمتتازمٔمكم، هموايم٘مٖما

 صماَمع همٝمف دم هنار رَمّمان. َمستٗمؾ

ـ ئمٚمؾ دم خمبز ضمٝمث َمثؾ َمَ  :ضم٘مؿ صٝمام أصحاب األفمامل ايمُماومةَما : 149س

 احلرارة اظمرسمٖمٔمة؟

 .ٖمرض فمٙمٝمٜمؿ أن يِمقَمقايُ  ،ج: ؾمٟمهنؿ ؾمٟمن نمغمهؿ
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هؾ فمٛمده َمـ ايمْمٔمام أو ايمرزق َما ي٘مٖمٝمف  :ٝمام، ٞمٓمرٞماٜمؿ فمـ ايمِمَمٛمز ايمقاضمد َج فمَ  ن  هم١مِ  

 قال ؾمٜمر رَمّمان أو ال ؟وي٘مٖمل ذريتف ؿمَ 

وإن مل ي٘مـ فمٛمده وحتتؿ فمٙمٝمف أن ئمٚمؾ  .ك ايمٔمٚمؾ هنار رَمّمانرَ هم١من ىمان فمٛمده سمَ  

 .ؽمٔمٜماهمٙمٝمٔمٚمؾ زمدون أن يٖمْمر، إال إن فمجز متاًَما، همًل ي٘مٙمػ اهلل ٞمٖمًسا إال وُ  ،زمايمٛمٜمار

 .رهاَد زمٗمَ ر دَّ ٗمَ وايمرضورة سمُ 

 ؾماذ.ومقل  -ؿ أن إؿمًلق ايمٗمقل أن هل٠مالء أن يٖمْمرواٙمَ ٔم  ويمٝمُ  

  ؟ٜمؾ أىمرر ايمسًلم َمرة أطمرىهم ،فمعم ؾمخص ومل يسٚمٔمٛمل ُت ٚم  ٙمَّ إذا ؽَم : 151س

 وهؾ األهمّمؾ رهمع ايمِمقت زمايمسًلم أو طمٖمّمف ؟

 أَمر َممموع وَمْمٙمقب. -٘مرار ايمسًلم أىمثر َمـ َمرة ضمتك يتٟمىمد أٞمف ؽمٚمعج: سمَ 

وال سم٘مٖمل اإلؾمارة زماإلصبع  .ٛمة دم ايمسًلم واجلقاب اجلٜمرومال ايمٗمرؿمبل: وايمسُّ 

 .ٔمدوايم٘مػ فمٛمد ايمُماهمٔمل، وفمٛمدٞما سم٘مٖمل إذا ىمان فمعم زمُ 

 ـ زماظمٔمايص؟يضم٘مؿ ايمسًلم فمعم أهؾ ايمبدع وايمٔمِماة اظمجاهرَما :151س

ـ زماظمٔمايص، ياظمجاهروؿ فمعم أهؾ ايمبدع واألهقاء ٙم  ج  احلاصؾ: أن ايمُمخص ال ُيَس 

 .ؽمٝمٟميت زمٚمِمٙمحة فمعم أنمٙمب ـمٛمف -أفمٛمل سمرىمف ايمسًلم فمٙمٝمٜمؿ -كإذا ىمان هذا ايمؼم

ؿ ٙم  َس هم١من نمٙمب فمعم ـمٛمف أهنؿ ال يتٟمشمرون وال هيٚمٜمؿ وؽمًلَمف فمٙمٝمٜمؿ ىمٔمدَمف، همٙمٝمُ 

  زمايمٛمِمقص ايمٔماَمة ايمتل همٝمٜما احلث فمعم إيمٗماء ايمسًلم .فمٙمٝمٜمؿ فمٚمًًل 

 ؟ام اظمٗمِمقدهم (َمتٖمؼ فمٙمٝمف) زمٔمدها:ضماديث َم٘متقب زمٔمض األ: 152س

 أطمرصمٜما ايمبخاري وَمسٙمؿ.ج: اظمٗمِمقد 
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ذِن أ مسح ظذأفؾ جيقز أن ، ؾموء ًمؾقف إذا دخؾتؾتفى وتتعبـل  : أأذكوي153س

 مـ اخلورج؟ 

 ج: ال بلس هبذا، وأشلل اهلل أن يأعجؾ فؽ افشػوء.

 .اف ايمٔمٗمٝمٗمة  يمٕمة واصْمًلضًم ر  :فمَ 154س

 أهؾ ايمٙمٕمة دم سمٔمريػ ايمٔمٗمٝمٗمة فمعم ومقيمكم :إن ج:  

 .ٗمة إٞمام يْمٙمؼ فمعم ايمُماة اظمذزمقضمةٔمٗمٝمايمومقل يرى أن اؽمؿ  

وهذا األطمغم أٞم٘مره اإلَمام  .ٔمر ايمذي فمعم رأس اظمقيمقدوومقل يرى أٞمف سمْمٙمؼ فمعم ايمُمَّ  

 .أمحد زمـ ضمٛمبؾ

 قيمقد.ع اظمزمذزمح يقم ؽماا: هل ايمذزمٝمحة ايمتل سمُ واصْمًلضًم 

  افبعديي؟و  افؼبؾقي افسفق شجديت شجقد بعد فؾسالم تشفديأ  ؾ: ه155س

 فق تشفد مستؼؾ، بورك اهلل ؾقؽ. ج: فقس فسجقد افس

لكف إمو بعد افتشفد وؿبؾ افسالم. وإمو بعد افسالم بتسؾقؿ مـػصؾ دون تشفد. 

 واهلل أظؾؿ.

 رمضونؿد أؾطر  ـون نإو، حتك ادقً ظـ قمافص ؿضوء جيقز هؾ: 156س

ؾزم افتتوبع؟ـوماًل   ؟ وإن ـون ؾفؾ ي 

 ج: ال بلس بلن يأؼه افصقم ظـ ادقً.
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ؾز   م افتتوبع إال إذا ـون مو تؼضقف ظـف يأشسط ؾقف افتتوبع: ــذر مثاًل.وال ي 

 ؟ هبذا االؽمؿ ٔمٗمٝمٗمةايم سٚمٝمةضم٘مؿ سمَما : 157س

وايمراصمح  صمقاز سمسٚمٝمتٜما فمٗمٝمٗمة،  ،اظمسٟميمةهذه ع طمًلف زمكم ايمٔمٙمامء دم ومَ ج:  وَ 

  ؟!االؽمؿ اهذصعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ  وىمٝمػ ال، وومد أؿمٙمؼ فمٙمٝمٜما ايمرؽمقل ايم٘مريؿ 

 ة.ا زمكم ايمٔمٙمامء دم سمسٚمٝمة ذيمؽ فمٗمٝمٗمل ازمـ فمبد ايمػم: ال أفمٙمؿ طمًلهمً وومد وما

. واحلديث ايمذي همٝمف: ))إن اهلل ال همدل فمعم أن ذيمؽ َمٛمسقخ واؽمتحباب واطمتٝمار 

 َمٔمٙمقل. -حيب ايمٔمٗمقق(( ظما ؽُمئؾ فمـ ايمٔمٗمٝمٗمة

 ؟م الأ ـجرح يسر يـؼض افقضقء هؾ خروج افدم: 158س

 ح أكف  ال يـؼض افقضقء.ج: اخلالف دم ادسلفي ؿوئؿ، وافراج

ؾزم أن كـتظر حتك 159س : متك يدخؾ وؿً افصالة؟ هؾ بؿجرد أذان ادمذن أو ي 

 تؼوم افصالة؟

 ج: يدخؾ وؿً افصالة ببدايي رشوع ادمذن دم الذان.

إن ـون ادمذن يمذن  –ؾقجقز فؾؿرأة دم بقتفو أن تبدأ دم افصالة بؿجرد أذان ادمذن  

 ضؾ أن تـتظر ؾسدد الذان ثؿ تصع ظؼى اكتفوئف. ، وفؽـ الؾ-دم افقؿً 

ـ فف ظذر دم افتخؾػ ظـ اجلًمظي.  وـذا ـؾ م 
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 ضم٘مؿ ايمٔمٗمٝمٗمة؟َما : 161س

ٛمة فمـ وايمراصمح َما ذهب إيمٝمف اجلٚمٜمقر َمـ أهنا ؽُم  ،ج: اطمتٙمػ ايمٔمٙمامء دم ضم٘مٚمٜما

، همٗمد ضمث فمٙمٝمٜما، زمؾ ورد همٝمام صححف زمٔمّمٜمؿ أٞمف صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ رؽمقل اهلل

 ٔمٙمٜما وايمٗمقل هبا.ٜما، زمؾ شمبت فمـ فمدد َمـ ايمِمحازمة همِ همٔمٙم

صقم سمٙمؽ أ٘مٝمػ ، همكمسمَمع اإلَمام رىمٔمتل ايمٔمُماء األطمغم ُت أدرىم: 161س

 ؟ َمع اإلَمامامصٙمٜمأمل  تكمٙمايمرىمٔمتكم ايم

 رواية اخلػم فمـ رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ زمٙمٖمظ: -واهلل أفمٙمؿ  –ج: ايمِمقاب  

 .«هماومّمقا»ويمٝمس:  «وَما هماسم٘مؿ همَٟممِتقا»

 وفمعم هذا، همام أدرىمتف َمع اإلَمام هق أول صًلسمؽ، وَما زمٗمل همٜمق آطمرها. 

 َما ضم٘مؿ ومراءة ايمٖماحتة طمٙمػ اإلَمام ؟: 162س

 ومقي وؾمٜمغم زمكم أهؾ ايمٔمٙمؿ.دم اظمسٟميمة طمًلف ج: 

ة،  إال إذا دم اجلٜمري سمٗمرأ وال ةايمّسي أٞمؽ سمٗمرأ دم  -فمٙمؿأواهلل - يمديَّ  وايمراصمح

 ٟمطمًرا همقصمدت اإلَمام يٗمرأ ايمسقرة، همًل سمٗمرأ.ؽم٘مت اإلَمام. أَما إذا دطمٙمت َمت

 : ىمٝمػ أذاىمر )َمِمْمٙمح احلديث(؟163س

إن صماز رم أن  -همّمؾا اُ طمر، وأٞما ؾمخِمٝم  ؿمريٗمة اظمذاىمرة ختتٙمػ َمـ ؾمخص آلج: 

أهمّمؾ َمـ همٜمذا  ،أو أىمثر أن حيٖمظ ايمُمخص اظمسٟميمة وسمٔمريٖمٜما وَمثااًل  -همّمؾأُ 

 دم ايمذهـ. ايمتٙمخٝمص، وزمايمتدريب سمستٗمر ايمتٔمريٖمات

ن اظم٠مذن 164س فمعم ؽمبٝمؾ  – (دومائؼ11)يمٔمٌم ومبؾ ايمقومت زمٟمومؾ َمـ ِمًلة ايم : َأذَّ

 همٜمؾ يٙمزَمف أن ئمٝمد األذان دم ايمقومت ايمِمحٝمح؟ –اخلْمٟم 
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ج: ٞمٔمؿ، ُئمٝمد األذان دم ايمقومت ايمِمحٝمح. واإليمزام َمـ فمدَمف راصمع ظمسٟميمة: هؾ 

 األذان ايمقاضمد دم زمٙمدة ي٘مٖمل أو ال؟ هم١من أفماد همٗمد طمرج َمـ اخلًلف.

 ؟دم ايمٔمٗمٝمٗمة وىمؿ فمـ األٞمثك ؟رىمَ : ىمؿ ؾماة فمـ ايمذَّ 165س

ر ؾماسمان، وفمـ اجلارية ؾماة ىمَ ج: اجلٚمٜمقر َمـ أهؾ ايمٔمٙمؿ يرون أن ايمٔمٗمٝمٗمة فمـ ايمذَّ 

 .واضمدة

وهق َما شمبت فمـ ازمـ  .ٞمثكوىمذا فمعم األ ،ر ؾماة واضمدةىمَ ايمذَّ  ويرى اظمايم٘مٝمة أن فمعم 

 .زم٘مرفمٚمر، وفمروة زمـ ايمززمغم، وايمٗماؽمؿ زمـ حمٚمد زمـ أيب 

ومال زمذيمؽ اجلٚمٜمقر َمـ  .ؼ فمـ ايمٕمًلم زمُماة واضمدةر ذيمؽ صماز أن ُئمَ ذَّ ٔمَ سمَ  ن  هم١مِ  

 ايمٔمٙمامء.

 مـ فقجدوا ؿقم ظذ ؾؿرت اشتعطرت امرأة أيًم»: هؾ صح حديٌ: 166س

 ؟«زاكقي ؾفل ،رحيفو

 ج: صححف ؾريؼ مـ افعؾًمء. وبؼقهلؿ أؿقل.

 ::هؾ صحً هذه الحودي167ٌس

 إن الجر ووجى افعروق، وابتؾً افظؿل ذهى: ؿول طرأؾ إذا ـون» حديٌ:  (1)

 ؟«اهلل صوء

 ؟«در  تأ  ال دظقة ؾطره ظـد فؾصوئؿ إن»(حديٌ: 2)
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 أن ؿبؾ بوتض  رأ  ظذ يػطر وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ـون» حديٌ: (3)

  ؟«موء مـ قاتس  ح   حسو رمرات ؽـي مل ؾنن رمرات، ؾعذ يؽـ مل ؾنن يصع،

ـ ذ  »حديٌ:  (4) ـ م  ظف افؼلء ؾال يشء ظؾقف، وم   ؟«ؾؾقؼضم  اشتؼوءر 

 ج: ال يصح مـفو حديٌ. هذا مـ كوحقي افروايي )أي: اإلشـود(.

وفؽـ مـ كوحقي افدرايي )أي: ادعـك( ؾال بلس أن يأعؿؾ هبو مـ بوب افدظوء  

 وافػضوئؾ، مـ ؽر اظتؼود صحي كسبتفو فؾرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.

 فمٛمٜمام فمٗمٝمٗمة واضمدة؟ ئهمٜمؾ تز ،دم زمْمـ واضمدةيمدا ن وُ ا: َمقيمقد168س

... ؾ ازمـ ايمٗمْمان وازمـ ضمجرٗمَ وومد ٞمَ  .ؼ فمـ ىمؾ ؾمخص فمٗمٝمٗمة َمستٗمٙمةٔمَ ج: يُ 

 .ذيمؽ فمعمونمغممها اإلمجاع 

 ص يمٙمزوج؟ٚم  : هؾ جيقز ايمٛمَّ 169س

زه زمٔمض ايمٖمٗمٜماءصَم ومد و .يمٔمٚمقم ايمٛمٜمل وايمٙمٔمـ :ج: ال جيقز حمجقصمقن يم٘مٛمٜمؿ  قَّ

 . وأشمر فمائُمة دم ايمتجقيزايمٌمحيةزماألديمة ايمٔماَمة ايمِمحٝمحة 

 .ال يِمح ؽمٛمده 

 ؟: َمـ أي رء سم٘مقن ايمٔمٗمٝمٗمة 171س

أن ايمٔمٗمٝمٗمة سم٘مقن َمـ فمعم  -ؾ ازمـ فمبد ايمػم وسمبٔمف ازمـ ايمٗمْمان ونمغممها اإلمجاعٗمَ ج: ٞمَ 

 األٞمٔمام ايمثامٞمٝمة.

ثؿ  ،هؾفأؾرضبتف وتشوجرت مع  ،حمورم بقتل ظذ ىدَّ ع  كسون ت  : يؼقل: إ171س

 اخلصقمي؟هذه  ثؿ ظذآؾفؾ  ،ختوصؿـو
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ؾزم بوحلديٌ معف أو  ً  ظؾقف افسالم ؾؼد أزيؾ اخلصوم، وال ي  ج: إذا رددت  أو أفؼق

 اجلؾقس معف وال حتك مصوؾحتف، ؾؿجرد رد افسالم

أو إفؼوئف يؼطع اخلصوم، ـًم جوء ظـ موفؽ وافشوؾعل رمحفًم اهلل، كؼؾف افـقوي دم  

 رشح مسؾؿ.

 ؟  يأبطؾ صالتفصعموم ادأوئض احلمرور :هؾ 172س

 ج: افصالة ال ت بطؾ ظـد مجوهر افعؾًمء.

وادراد بوفؼطع دم حديٌ: ))يؼطع افصالة ثالًثو ادرأة واحلًمر وافؽؾى الشقد((  

 هق ؿطع اخلشقع.

 ٙمزم ؽمًلَمة ايمٔمٗمٝمٗمة َمـ ايمٔمٝمقب ىماألضحٝمة ؟: هؾ يَ 173س

 .ا فمعم األضحٝمةذيمؽ اجلٚمٜمقر ومٝماؽًم  ىأَ ج: رَ 

وزمف  .وهق رأي ؾمٝمخٛما ايمٔمدوي .ُماهمٔمٝمة وازمـ ضمزم وايمُمقىماينوطمايمٖمٜمؿ زمٔمض ايم 

 أومقل: يمٔمدم وصمقد ٞمص َمٙمزم.

وهؾ أخرج مـ افصالة  ـبر( اهلل) :موم يؼقلإوراء  صعأهؾ جيقز أن : 174س

 ؟  بوفـوسيصع دتفن وجإ

 ج: ؿول بصحي افصالة ؾريؼ مـ افعؾًمء، وهؿ شودتـو الحـوف، 

 بلن يضبط فسوكف. ؾال تسك افصالة خؾػف، مع كصحف
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  ؟اذا ـون ؾؼرً ـ زـوة ادول، إم الخ افشؼقؼظطوء إهؾ جيقز : 175س

ج: إذا ـون مـػصاًل بحقوتف ظـ وافدك )يـػؼ ظذ كػسف( وحوفف تقصػ بلكف 

ؾؼر أو مسؽغ، جوز إظطوء افزـوة فف، بؾ هق أؾضؾ ؾنظطوؤك افزـوة فف صدؿي، 

 وصؾي رحؿ.

 ؟ ؾفؾ تبطؾ افصالةن ؾعؾً جفاًل وإ  ؟ةأان فؾؿرذلؿومي واقز اإلجتهؾ : 176س

ع الذان فؾـسوء. ْؼ   ج: ال يأ

 ؾوجلؿفقر ظذ ظدمفو خالًؾو فؾشوؾعل.  :واختؾػ افعؾًمء دم اإلؿومي 

 وفقس هلذا تلثر دم صحي افصالة مـ ظدمف.

وئي جؾدة؟ أو افرجؿ حتك ادقت؟177س ْؾد مم  : هؾ حد افزاِن اجل 

 :قؾج: دم هذه ادسلفي تػص

ب ظوًمو ـوماًل. -  رَّ غ  وئي جؾدة ويأ
 ؾنن ـون بؽًرا )مل  يسبؼ فف افزواج( ؾقأجؾد مم

ؿ بوحلجورة حتك ادقت.-  ج   وإن ـون ثقًبو ) أي: متزوًجو، أو شبؼ فف افزواج( ؾرأ

 ٞمثك؟ر أو األىمَ ـ ايمذَّ ايمٔمٗمٝمٗمة؟ َمِ  : َمـ أي رء سم٘مقن178س

 .ؾر أهمّمىمَ ج: يرى ايمُماهمٔمٝمة واحلٛمازمٙمة أن ايمذَّ 

 .ويرى ازمـ ضمزم أن األَمر واؽمع 

 ٞمثك .األ فمعمر ىمَ م زمتٖمّمٝمؾ ايمذَّ زِ ٙم  ؿ ٞمص صحٝمح َمُ ٙمٝمس شمَ هم ،أن األَمر واؽمع أطمتار
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ز موفقًّوذبقحي هلل كذرـ حؽؿ م  : مو 179س ج   االؿساض؟وال يريد  ، وظ 

 .أن يقرس اهلل فف إػ   وفـذرب افقؾوء  جيقز فف تلخر ج:

ـ  ج  ظ   نْ ؾنم    .ة مسوـغؼ  ـػورة يؿغ بنضعوم ظ  ر ػَّ ز رموًمو، 

 (، بقك افػقس) ظذ ةكف يتحدث مع ؾتوإ :يؼقل صوب: 181س

رهو بوهلل، وهق زمقؾفو دم اجلومعي؟ ،بقـفًم د  ع  ومل يؽـ هـوك ت    ِـّ ذ   وهق يأ

ج: هذا مسؾؽ خطر مـ مسوفؽ افشقطون، وال جيقز ؾعؾف، وظؾقف أن يتؼل اهلل 

 ويسك هذا افصـقع.

ـٌم احلوفػ؟: مو 181س  هل ـػورة احلؾػ بودصحػ إذا ح 

ـٌم دم يؿقـف )أي: وؿع ضد مو حؾػ ظؾقف( ؾق ؽػر ـػورة يؿغ بنضعوم ج: إذا ح 

 .ة مسوـغؼ  ظ  

 يضي؟ مفو وهل مرأع زوجتف مـ زيورة ـ  ـ م  موحؽؿ م   :182س

 ؾنن خرجً فزيورة الم ادريضي دم هذه احلوفي دون إذن افزوج، ؾفؾ تلثؿ؟

قذ بوهلل مـ افصد ظـ عؽ أكف يلثؿ ويالم الكعدام ؾؼفف وؿطعف فألرحوم، كج: ال ص

رب ـًم  ؿطعف يوا :احلؼ واخلر وصؾي الرحوم، وكعقذ بوهلل مـ رحؿ تؼقل فؾرمحـ

 !ؿطعـل
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أمو خروجفو ظذ هذا افقصػ فعقودة اأمفو ادريضي دون إذن افزوج، ؾلختور مـ 

دم ظؼؾ زوجفو، ؾنن ـون ؿؾقؾ افعؼؾ وخوؾً أؿقال افعؾًمء أهنو ال تلثؿ، فؽـ تـظر 

 أن يطؾؼفو بسبى هذا افػعؾ، ؾال خترج حػوًطو ظذ بقتفو، وظؾقف هق افذكى.

 فمٛمد ؿمبخٜما ؟ فمٓمؿ ايمٔمٗمٝمٗمة: هؾ ُيتٗمك سم٘مسغم 183س

  .ايمٗمقل ايمٗمائؾ زمجقاز ىمّس ايمٔمٓمؿاخلًلف ومائؿ،  وايمٓماهر هق ج: 

ر، ؾفؾ أخز184س ًأ صخًصو يرسق مـ مولم آخ   صوحى ادول؟  :رأي

ً  متلـًدا ورأيً بعقـقؽ أن ؾالًكو يرسق مـ ؾالن، ؾوكظر دم حول  ج: إذا ــ

 افسورق: 

ف بوفؼ واإلجرام، ؾل ْخزم صوحى ادول ظذ افػقر.- رم  ؾنن ظأ

ؾً أكف صخص ضقى فؽـفو كزؽي مـ كزؽوت افشقوضغ وزفي حدثً فف -  ر  وإن ظ 

صوحبف وأن يتقب. ؾنن تلـدت أكف رده ورسق، ؾوكصحف بقـؽ وبقـف أن يرد ادول ف

 ؾؼد اكتفك المر.

 : هؾ يصح حديٌ: ))أؾضؾ افصدؿي ظذ ذي افرحؿ افؽوصح((؟185س

 ج: هذا حديٌ ضعقػ، والطفر إرشوفف.

: هؾ تصحح حديٌ: ))صقمؽؿ يقم تصقمقن، وأضحوـؿ يقم 186س

حقن((؟  تأض 
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 ف وشؾؿ.ج: هذا  حديٌ ضعقػ، ال يصح ظـ رشقل اهلل  صذ اهلل ظؾق

ـ مل يبقً افـقي مـ افؾقؾ ؾال صقوم فف((؟187س  : مو صحي حديٌ: ))م 

ع ؾ بوفقؿػ، ـذا أظؾف احلػوظ: مثؾ: افبخوري، وأيب داود  ج: هق حديٌ ضعقػ مأ

 ، وأيب حوتؿ... وؽرهؿ.

 ا ؟ أو هنارً ذزمح ايمٔمٗمٝمٗمة يمٝمًًل : هؾ سمُ 188س

يرون أن وومتٜما وومت ايمّمحك ج: مل أومػ فمعم أي ديمٝمؾ دم اظمسٟميمة ، زمٝمد أن اجلٚمٜمقر 

 .ضحٝمةا فمعم األومٝماؽًم 

 وأَمٝمؾ إلم أن األَمر دم ذيمؽ واؽمع.

يى(؟189س  : مو رأيؽ دم ؾتووى مقؿع )إشالم وم

ًأ ـثًرا مـ أؿقاهلؿ، ؾفل مـ كوحقي افػؼف مقؾؼي ومسددة دم أؽؾبفو، كػع اهلل  ج: رأي

وأثوهبؿ اهلل ظؾقف هبؿ وجزاهؿ اهلل ظـ اإلشالم ـؾ خر، وجعؾ ظؿؾفؿ هلل خوفًصو، 

 دم افداريـ، آمغ.

 : مو احلؽؿ ؾقؿـ يؼقل: افـصورى فقسقا ـػوًرا؟191س

إن ـون مسؾًًم -ـ صؽ دم ـػر أي ديـ ؽر ديـ اإلشالم، ؾؾراجع إشالمفم  ج: 

 ؿ.ر ؽر ادسؾػِّ ؽ  ؾال كعؾؿ أن افعؾًمء اختؾػقا دم ـػر مـ مل يأ  -أصاًل 

  شقرة اإلخالص!!ن وال حتك آقًئو مـ افؼرص أـ خوفػ دم هذا ؾؾعؾف مل يؼروم   
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 ؟زمح ايمٔمٗمٝمٗمة:  هؾ ورد دفماء َمٔمكم فمٛمد ذ191س

همًل  (ايمٙمٜمؿ يمؽ وإيمٝمؽ، هذه فمٗمٝمٗمة همًلن زمـ همًلن ،زماؽمؿ اهلل) إن ومال ايمُمخص:ج: 

 اإلَمام أمحد زمـ ضمٛمبؾ يمف. زيمثبقسمف فمـ ومتادة، وتقي :زمٟمس

ن فؾصالة، ومل يلتم أحد ادسجد، ؾلؿو192س م افصالة، ؾفؾ يصع أو : رجؾ أ ذَّ

ـ يليت فقصؾقا مجوظي ؟  يـتظر م 

ج: ـون الؾضؾ أال يؼقؿ افصالة حتك يليت ظدد تؼوم بف اجلًمظي، وهق اثـون 

و وؿد أؿوم افصالة ؾؾقصؾِّ وحده، وال حرج.  ؾصوظًدا.  أ م 

 ايمٔمٗمٝمٗمة ؟ َما ايمٝمقم ايمذي سُمذزمح همٝمف:193س

 .باب ايمٔمٗمٝمٗمة فمـ اظمقيمقد يقم ايمسازمعج: مل أومػ فمعم طمًلف زمكم أهؾ ايمٔمٙمؿ دم اؽمتح

 ٛمة واإلمجاع.وايمديمٝمؾ ايمسُّ 

دهو بوفزواج 194س ظ  : صوب أحى ؾتوة، وـون يؾتؼل هبو دم الموــ افعومي، وو 

ظـدمو يتقرس احلول، وصزت معف، ؾؾًم تقرس احلول ترـفو ومل خيطبفو ومل يتزوجفو، 

 ؾفؾ يلثؿ؟

ع ؾ مـ حرام، ج: ـالمهو آثؿ ومذكى ومرتؽى حلرام،  فؽـ و ؾ 
ف أصد خطًرا وإثًًم: دم

 وفؽقكف مل يػم بوفقظد وؽدر هبو ومل يتزوجفو. وهل آثؿي فؽقهنو صدؿتف وؿوبؾتف.
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: امرأة ظودهتو افشفريي شتي أيوم، وفؽـ دم رمضون ادويض اكتفً أيوم 195س

افعودة، وبؼل دم خيتؾػ فقكف ظـ فقن دم احلقض، يـزل ددة أربعي أيوم، وـوكً 

 صقم، ؾفؾ تأؾزم بنظودة هذه اليوم الربعي؟ت

ْػرة أو  ْدرة أو صأ ـأ ج: ال تأؾزم، ؾفذا دم ال ؿقؿي فف وفقس دم احلقض، وإكًم يؼول فف:)

 دم ؾسود( .

 ؟سمٗمديؿ أو سمٟمطمغم ايمٔمٗمٝمٗمة فمـ ايمٝمقم ايمسازمع: هؾ جيقز 196س

 .رضورةايمحلاصمة أو ا زمف فمٛمد ال زمٟمسهذا ج: 

أظرف أن احلوئض ال تصقم، ؾصؿً فسـقات، : تؼقل افسوئؾي: مل أــ 197س

 ؾًمذا ظعَّ اآلن ؟

 ج: ظؾقؽ افؼضوء، مع اشتغػور اهلل تعوػ.

 ؼ فمٛمف دم صٕمره؟ؼ فمـ ايم٘مبغم ايمذي مل ُئمَ ٔمَ : هؾ يُ 198س

 هق اجلقاز. وهق ومقل ايمُماهمٔمٝمة واحلٛمازمٙمة. يَّ ج: ايمراصمح يمد

 ٗمة ؟ٝم: هؾ جيقز االؾمؼماك دم ايمٔمٗم199س

 وايمٓماهر ومقل ايمُماهمٔمٝمة. .ع احلٛمازمٙمةٛمَ وَمَ  .يمُماهمٔمٝمةج: ومال زمجقاز ذيمؽ ا

 أو سمقزع ٞمٝمئة؟ ؟دفمك ايمٛماس إيمٝمٜماويُ  ايمٔمٗمٝمٗمة ْمبخ:هؾ سمُ 211س

وزمف  ريض اهلل فمٛمف.ة رَّ ٔمؾ َمٔماوية زمـ ومُ وهق همِ  .دفمك إيمٝمٜما ايمٛماسْمبخ ويُ ذزمح وسمُ ج: سمُ 

وهق َما رصمحف ؾمٝمخٛما . وٞمص فمٙمٝمف أمحد زمـ ضمٛمبؾ .ومال مجٜمقر ايمُماهمٔمٝمة واحلٛمازمٙمة

  .يمٔمدويا
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ٜمؿ فمٙمٝمؾمٝمخ ىمٙمٚمة  لٗمِ ٙم  وأن يُ زمايمٔمٗمٝمٗمة،  ضم٘مؿ اصمتامع ايمٛماس واضمتٖماهلؿَما :211س

 ؟

 .أو إزماضمة ا ج: ال أفمٙمؿ دم هذا أي ضمديث ضمٓمرً 

 واؽمع.دم هذا وأرى أن األَمر  

وبعد افتحوفقؾ  ًؾؽشػ ،صفرهو افسودس مرضً ودم ،امرأة حومؾ: 212س

هنو حتتوج فعالج ـقًموي أقى وؿرر افطب ،افدم دمهنو مصوبي برسضون أاـتشػ 

 ؾًم احلؽؿ ؟ !وؿرر إكزال اجلـغ ي،ؾقر

كقع افرسضون كػسف،  :مـفو ،ؿرار إجفوض اجلـغ يعتؿد ظذ افؽثر مـ افعقامؾج: 

  .ومرحؾي احلؿؾ ،ومرحؾي ادرض ظـد الم

 وفؽـ افؼرار يرجع فألضبوء ،أن تلخذه ادريضي بـػسفو صح أبًداوهذا افؼرار ال ي

 اخلزة وافديوكي. أصحوب

هـ( حقٌ جوء 1413فعوم ) (35ؿ )جمؾس اإلؾتوء دم ؿراره رؿ وإفقؽؿ مو كص ظؾقف

غ اجلـغ دم بطـ أمف أربعي أصفر أو جووزهو: ؾال جيقز إشؼوضف مفًم ـون ؾ  إذا ب  )ؾقف: 

ضبوء أكف مـ ادؿؽـ اشتؿرار حقوتف، إال إذا ـون ترتى ظذ بؼوئف تشقهف، إذا ؿرر ال

 .خطر حمؼؼ ظذ حقوة الم

و جيعؾ حقوتف ؽر ً أكف مشقه تشقيً ب  وأمو إذا مل يبؾغ اجلـغ أربعي أصفر، وث   

 .. واهلل أظؾؿ(مستؼرة: ؾقجقز إشؼوضف بؿقاؾؼي افزوجغ

http://aliftaa.jo/index.php/ar/decisions/show/id/36
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ؾ ض افقيلُّ اخلوضى  فؽقكف متشقعً 213س و، أو صقؾقًّو ، أو صوحى بدظي مو، : إذا ر 

و فؾصالة، أو مدخـًو. ؾفؾ افقيل آثؿ، ومسوهؿ دم  ظـقشي بـوتف؟ ـً  أو تور

ع ؾ مو يأريض اهلل.  ج: ـال، بؾ هق مثوب، ملجقر، مشؽقر، ؾ 

ا زمكم اخلْمباء طماصة دم َمٛماؽمبات :َما صحة هذا احلديث ألٞمف َمُمتٜمر صمد  214س

  اظمقت:

أن رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ ومال:  ،اهلل فمٛمفريض  فمـ أيب َمقؽمك األؾمٔمري

همٝمٗمقل:  .همٝمٗمقيمقن: ٞمٔمؿ ؟إذا َمات ويمد ايمٔمبد ومال اهلل ظمًلئ٘متف: ومبّمتؿ ويمد فمبدي))

دك همٝمٗمقل: َماذا ومال فمبدي؟ همٝمٗمقيمقن: مَحِ  .همٝمٗمقيمقن: ٞمٔمؿ؟ ومبّمتؿ شمٚمرة هم٠ماده

 ((؟ دا دم اجلٛمة، وؽمٚمقه زمٝمت احلٚمهمٝمٗمقل اهلل: ازمٛمقا يمٔمبدي زمٝمتً  .واؽمؼمصمع

 ا.ج: ضٔمٝمػ رنمؿ ؾمٜمرسمف ايمتل ذىمرهَت 

 : َما ضمدود فمقرة ايمرصمؾ واظمرأة؟215س

ة وايمرىمبة نمغم داطمٙمتكم  ة إلم ايمرىمبة، فمٛمد اجلٚمٜمقر. وايمّسُّ ج: فمقرة ايمرصمؾ َمـ ايمّسُّ

 .(111/ 1اطمتًلف األئٚمة ايمٔمٙمامء )دم ايمٔمقرة فمٛمدهؿ. اٞمٓمر 

 .ة َما طمًل ايمقصمف وايم٘مٖمكمهمٟمىمثر ايمٔمٙمامء فمعم أن زمدهنا ىمٙمف فمقروأَما فمقرة اظمرأة 

وذهب أزمق زم٘مر زمـ فمبد ايمرمحـ  .وذهب أزمق ضمٛمٝمٖمة إلم أن ومدَمٜما يمٝمست زمٔمقرة

 . وأمحد إلم أن اظمرأة ىمٙمٜما فمقرة

 .(123/ 1زمداية اظمجتٜمد ) وزمٗمقل اجلٚمٜمقر أومقل. اٞمٓمر
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 : َما ضَمدُّ ََمـ هَمَٔمؾ همٔمؾ ومقم يمقط؟216س

 .ؾتِ ذيمؽ َمٛمف ومُ هم١من سم٘مرر  ،ومال أزمق ضمٛمٝمٖمة: ئمزر دم أول َمرةج: 

ايمرصمؿ زم٘مؾ  هوأمحد دم أـمٜمر روايتٝمف: ضمد ،وومال َمايمؽ وايمُماهمٔمل دم أضمد ومقيمٝمف

 .ا، وال ئمتػم همٝمف اإلضمِمانا ىمان أو شمٝمبً زم٘مرً  ،ضمال

 ،همٝمٔمتػم همٝمف اإلضمِمان وايمب٘مارة ،ضمد ايمزاين هر: ضمدوومال ايمُماهمٔمل دم ايمٗمقل اآلطَم 

 .دٙم  ٘مر اجلَ وفمعم ايمبِ  ،ـ ايمرصمؿَِم ح  همٔمعم اظمُ 

 (256/ 2اطمتًلف األئٚمة ايمٔمٙمامء ). واٞمٓمر إن ؾمئت: د َمثٙمفوفمـ أمح

: يٗمقل ايمسائؾ: َما ضم٘مؿ ايمتِمقير زماهلاسمػ ووضع ايمِمقرة ايمُمخِمٝمة فمعم 217س

 ضمسايب فمعم ايمٛمت؟

ج: سمٙمؽ َمسٟميمة اطمتٙمػ همٝمٜما ايمٔمٙمامء، وهل َمـ ايمٛمقازل اظمٔماسة، ويم٘مؾ ومقل وصمٜمتف 

 وضمٓمف َمـ ايمٛمٓمر.

ِق ايمِمقرة ذاهتا فمعم حمرم: ىماَمرأة فمارية أو َمتػمصمة وأطمتار ايمٗمقل زماجلقاز إذا مل حتت 

 َمثًًل. 

ٙم ُت هذه اظمسٟميمة دم ىمتايب) ضم٘مؿ ايمتِمقير زمايم٘ماَمغما(  وومد هَمِمَّ

 َيّسَّ اهلل ؿمبٔمف. 

هم١من يمؽ األولم ويمٝمست  :ع ايمٛمٓمرة ايمٛمٓمرةبِ ت  ال سمُ  ،يا فمقم»: َما صحة ضمديث: 218س

 ؟شرةيمؽ اآلطِم 

 ج: أؽماٞمٝمده ضٔمٝمٖمة.
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إذا زَمَٙمَٕمِت اظمرأة اظمحٝمض، همًل يٓمٜمر َمٛمٜما إال ايمقصمف »ث: : هؾ صح ضمدي219س

 ؟شوايم٘مٖمان

ا.  ج: ال، زمؾ هق ضٔمٝمػ صمد 

 : هؾ صح احلديث ايمذي همٝمف دفماء ايمسقق؟211س

ا.  ج: ال، زمؾ هق ضٔمٝمػ صمد 
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 مة ـــــاتـــــاخل
 . وايمِمًلة وايمسًلم فمعم رؽمقل اهلل  ،واحلٚمد هلل ،اهلل سؿزم

 وزمٔمد: 

ذا َما وهمٗمٛمل اهلل جلٚمٔمف دم هذه اظمجٚمقفمة، وؽمقف ُأسمبٔمٜما زمٚمجٚمقفمات أطمرى همٜم

 زم١مذن اهلل. 

 وَما ىمان دم هذه األصمقزمة َمـ صقاب، همٚمـ اهلل وضمده وايمتقهمٝمؼ َمٛمف ؽمبحاٞمف.

 وَما ىمان همٝمٜما َمـ زماؿمؾ أو طمْمٟم، همٚمـ ٞمٖمز وأؽمتٔمٖمر اهلل وأسمقب إيمٝمف. 

ـ وصمد َما يستدرىمف همٙمٝمقاهمٛمل زمف، وأٞما همَٚمـ وصمد همٝمام ؽمْمرسمف همائدة همٙمٝمدُع اهلل رم، وَمَ  

 يمف َمـ ايمُماىمريـ.

 وىمتبف: أمحد زمـ حمٚمقد آل رصمب

 11121263228هاسمػ: 

 

 

 

 


